WYDZIAŁ
BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

730 - 1300
800 - 1600
730 - 1300
730 - 1300
730 - 1300

Wydział Budownictwa i Architektury zajmuje pokoje na II piętrze: Nr 205, 207 i 208

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYDZIAŁU :









wydawanie pozwoleń na budowę obiektów budowlanych,
wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,
zatwierdzanie projektów budowlanych,
przyjmowanie zgłoszeń budowy obiektów i wykonywania robót budowlanych
i rozbiórkowych,
wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu,
wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie
techniczne domu mieszkalnego,
sprzedaż i rejestrowanie dzienników budowy,
sprzedaż tablic informacyjnych,

WYKAZ STANOWISK Z ZAKRESEM OBWIĄZKÓW:
Naczelnik Wydziału - inż. Zbigniew DĄBEK
Informacja dot. doświadczenia zawodowego:
- uprawnienia budowlane,
- aplikacja administracyjna,
Przyjmuje: II piętro, pokój nr 208
telefon: 81 – 53-15-265
e-mail: [ z.dabek@powiatleczynski.pl ]
Zakres obowiązków:
Do podstawowych obowiązków naczelnika należy organizowanie i koordynacja pracy
w wydziale, a w szczególności:
 przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw i innych przepisów
prawa,
 przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP i p.poż.,
 wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej z zakresu ustawy
Prawo budowlane,
 realizacja wszystkich zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Łęcznej, a dotyczących Wydziału,
 wydawanie decyzji indywidualnych zgodnie z wydanym przez Starostę
upoważnieniem,
 opracowanie zakresów czynności dla podległych pracowników,
 kontrola wewnętrzna i bieżący nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez
pracowników zatrudnionych w wydziale.
 współuczestniczenie w opracowaniu zamierzeń rozwojowych Powiatu,
 bieżące śledzenie przepisów prawa w ramach spraw prowadzonych przez wydział
i wdrażanie zmian nimi wprowadzonych .
 przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wpływających do
Wydziału Budownictwa , Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych .
Zastępca Naczelnika Wydziału – mgr inż. Joanna FILIPIAK - BIAŁEK
II piętro, pokój nr 205
telefon: 81 – 53-15-264
e-mail: [ j.bialek@powiatleczynski.pl ]
Informacja dot. doświadczenia zawodowego:
- uprawnienia budowlane,
Zakres obowiązków:
Do podstawowych obowiązków zastępcy naczelnika należy organizowanie i koordynacja
pracy wydziału oraz nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników wydziału
w okresach nieobecności naczelnika, a w szczególności:
 przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw i innych przepisów
prawa,
 przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP i p.poż.,
 wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej z zakresu ustawy
Prawo budowlane,







realizacja wszystkich zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Łęcznej, a dotyczących Wydziału,
wydawanie decyzji indywidualnych zgodnie z wydanym przez Starostę
upoważnieniem,
bieżące śledzenie przepisów prawa w ramach spraw prowadzonych przez wydział
i wdrażanie zmian nimi wprowadzonych .
przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wpływających do
Wydziału Budownictwa , Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych .

Realizowane zadania – załatwiane sprawy:
 wydawanie pozwoleń na budowę obiektów budowlanych;
 wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych;
 wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę;
 wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
 zgłoszenia budowy obiektów budowlanych lub robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę;
Inspektor ds. budownictwa – inż. Adam Niedobylski
II piętro, pokój nr 205
telefon: 81 – 53-15-263
e-mail: [ a.niedobylski@powiatleczynski.pl ]
Realizowane zadania – załatwiane sprawy:
 wydawanie pozwoleń na budowę obiektów budowlanych;
 wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych;
 wydawanie pozwoleń na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu
budowlanego;
 zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
 wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę;
 wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
Inspektor ds. budownictwa – inż. Gabryel Nestorowicz
II piętro, pokój nr 207
telefon: 81 – 53-15-261
e-mail: [ g.nestorowicz@powiatleczynski.pl ]
Realizowane zadania – załatwiane sprawy:
 wydawanie pozwoleń na budowę obiektów budowlanych;
 wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych;
 wydawanie pozwoleń na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu
budowlanego;
 zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
 wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę;
 wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;

Inspektor ds. budownictwa – inż. Maria Meresta
II piętro, pokój nr 207
telefon: 81 – 53-15-262
e-mail: [ m.meresta@powiatleczynski.pl ]
Realizowane zadania – załatwiane sprawy:
 wydawanie pozwoleń na budowę obiektów budowlanych;
 wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych;
 wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę;
 wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
 zgłoszenia budowy obiektów budowlanych lub robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę;
 zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych;

Podinspektor ds. budownictwa – Henryk Kot
II piętro, pokój nr 205
telefon: 81 – 53-15-264
e-mail: [ h.kot@powiatleczynski.pl ]
Realizowane zadania – załatwiane sprawy:
 zgłoszenia budowy obiektów budowlanych lub robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę;
 zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych;
 sprzedaż i rejestrowanie dzienników budowy;
 sprzedaż tablic informacyjnych;
 prowadzenie rejestrów zgłoszeń
 zamieszczanie informacji o zgłoszeniach w BIP;

Podinspektor ds. budownictwa – Jolanta Gryglicka
II piętro, pokój nr 207
telefon: 81 – 53-15-260
e-mail: [ j.gryglicka@powiatleczynski.pl ]
Realizowane zadania – załatwiane sprawy:
 wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu;
 wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie
techniczne lokalu mieszkalnego;
 wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę;
 wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
 sprzedaż i rejestrowanie dzienników budowy;
 sprzedaż tablic informacyjnych;
 udostępnianie informacji publicznej;
 prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji;
 załatwianie innych wniosków i spraw.

Podinspektor ds. budownictwa – mgr inż. Jadwiga Gerhard
II piętro, pokój nr 205
telefon: 81 – 53-15-263
e-mail: [ j.gerhard@powiatleczynski.pl ]
Realizowane zadania – załatwiane sprawy:
 wydawanie pozwoleń na budowę obiektów budowlanych;
 wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych;
 wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę;
 wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
 zgłoszenia budowy obiektów budowlanych lub robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę;
 zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych;

