
1. POZWOLENIE NA BUDOWE (ROZBIÓRKE) - 7351

Rozpatrywanie sprawy w oparciu o art. 28 -;-40 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane Dz.D. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pózno zmianami oraz pozostale przepisy
wykonawcze do Prawa budowlanegoi KPA

WNIOSEK (ZAREJESTROWANY)

.
sprawdzenie kompletnosci wniosku

/ ~
wniosek kompletny, nastepuje sprawdzenie w przypadku braków we wniosku wezwanie z
merytoryczne projektu budowlanego w oparciu o art. 64 § 2 KPA do ich usuniecia w terminie 7

obowiazujace przepisy" \. ~ dni.Od daty do""zema weZWania.~ ~ Uzupelnienie po bezskutecznym
braków we uplywie terminu sprawa
wniosku zostajebez rozpoznania

w przypadku nieprawidlowosci w projekcie
budowlanymwydawane jest postanowieniez art.

~~:~;:~l nakazujace ich=~w przypadku bezskutecznegouplywu w przypadkuusuniecianieprawidlowosci
okreslonego terminu wydaje sie decyzje o wymienionych w postanowieniu lub gdy nie
odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia bylo uwag do projektu budowlanego,
pozwoleniana budowe,cokonczysprawe , inspektorponowniesprawdzacala sprawei

przygotowuje decyzje zostawiajac swój podpis
na egz. archiwalnym decyzji, ponadto
inspektor nalicza oplaty skarbowe

akta sprawy wraz z decyzja sa ponownie

sprawdzone przez dyrektora wydzialu i jego ~
zastepce oraz podpisywane przez osobe
posiadajaca upowaznienie Starosty
Poznanskiego

w przypadku gdy sa strony postepowania
zawiadamia sie je o wszczeciu postepowania,
art. 61 § 4 KPA

l

.
w przypadku gdy sa strony w postepowaniu
zawiadamiasie je o mozliwoscizapoznania sie
z aktami przed wydaniem decyzji okreslajac
termin do zapoznania art. 1O § 1 KPA; po
zapoznaniu z aktami przygotowywana jest
decyzjaw trybiej.w.

UWAGA:
1.w przypadku gdy w trakcie postepowania wyjdzie na jaw fakt rozpoczeciabudowy bez wymaganej decyzji

postepowanie jest zawieszane do czasu pelnego rozpoznania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i dopierow oparciu o wyniki tego rozpoznaniapodejmowanejest dalsze dzialanie.

2. procedure te stosuje sie odpowiednio dla IDwestycjiwymiemonych w §2 i § 3 Rozporzadzema Rady
Ministrów z dIDa24.09.2002r. (Dz.U. Nr 179 poz. 1490) oraz przepisówustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo
ochrony srodowiska, (Dz.D.Nr 62 poz. 627 z póznozmianami)patrz zalaczniki lA; 1B; 1C.

3.procedure te stosuje sie odpowiednio rówmez w przypadku zmiany decyzji o pozwo1emuna budowe (np.
zatwierdzeme zmian do projektu, zmiana IDwestoraitp.)

&\



1.A.

PROCEDURA POSTEPOWANIA W SPRAWIE OOS DLA PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH
ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWisKO, DLA KTÓRYCH RAPORT

ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO JEST OBLIGATORYJNY
(okreslonych wart. 51 ust. 1, pkt 1 Pos) Etap POZWOLENIA NA BUDOWE

INWESTOR: wystepuje do Starosty o pozwolenie na budowe zalaczajac:
Dokumenty wymagane prawem budowlanym w tym projekt budowlany (art. 32 ust. l pkt. l,
ust. 4, art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego)
Raport GOS(art. 51 ust. 1 pkt 1 Pos)

Projekt budowlany
Decyzje Wojewody oraz PanstwowegoWojewódzkiegoInspektoraSanitarnegoo uzgodnieniu
przedsif(wziecia{art. 57,art.378 Pos)

l
STAROSTA
1. zawiadamiastrony o wszczeciupostepowania
2. umieszcza w publicznie dostepnymwykazie dane o wniosku (art. 32 Pos)
3. prowadzipostepowanie z udzialem spoleczenstwa

podaje do publicznej wiadomosci informacje o zamieszczeniudanych o wnioskuw publicznie dostepnym
wykazie (21 dni)
moze przeprowadzic rozprawe otwarta dla spoleczenstwa
rozpatruje uwagi i wnioski spoleczenstwa

l
STAROSTA:

1. rozpatruje decyzje Wojewody i Panstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz projekt budowlany
wraz z raportem (w przypadku braków wydaje postanowienie wzywajace w okreslonym terminie do ich
usuniecia art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego)

2. przed wydaniem decyzji poucza strony stosownie do art. 10 § 1 KPA o mozliwosci zapoznania sie w
okreslonym terminie z materialem dowodowym i wniesienia uwag

3. wydaje decyzje pozwolenia na budowe, w której:
ustosunkowuje sie do uwag i wniosków spoleczenstwa
uwzglednia warunki wynikajace z uzgodnienia Wojewody, wskazuje wariant dopuszczony do realizacji
naklada obowiazki zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania
moze nalozyc obowiazek sporzadzenia analizy porealizacxjnej
moze nalozyc obowiazek utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
okresla obowiazki zwiazane z prowadzeniem prac budowlanych w sposób zapewniajacy spelnienie wymagan
ochrony srodowiska (art. 75 Pos)

4. umieszcza w publicznie dostepnym wykazie dane o decyzji
5. podaje do publicznej wiadomosci informacje o zamieszczeniu danych o decyzji w publicznie dostepnym

wykazie
6. od decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania w terminie 14 dni od dnia doreczenia

Uwaga: decyzjawydana z naruszeniemprzepisów dotyczacychochronysrodowiskajest niewazna-
art. 11Pas.

~



1.B.

PROCEDuRA POSTEPOWANIA W SPRAWIE OOS DLA PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH
ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO, DLA KTÓRYCH RAPORT

ODDZIAL YW ANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO JEST NIEOBUGATORYJNY
(okreslonych wart. 51 ust. 1 pkt 2 Pos) .

Etap POZWOLENIA NA BUDOWE ( w przvpadku postepowania w oparciu o decyzje o warunkach
zabudoIDl

INWESTOR: v,rystepuje do Starosty o pozwolenie na budowe zalaczajac:
Dokumenty v,rymagane prawem budowlanym w tym projekt budowlany (art. 32 ust. 1 pkt. 1,
ust. 4, art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego)
Raport oos tylko w przypadku jezeli byl wymagany w postepowaniu dotyczacym decyzji o
warunkach zabudowy (art. 51 ust. 6 Pos) ,

Decyzje Panstwowego Inspektora Sanitarnego (art. 48 usi. 4)

Czy na etapie wz v,rymagany byl raport oos? ~~

~

ITAK~

. \

STAROSTA:
1. zawiadamia strony o wszczeciupostepowania
2. umieszcza w publicznie dostepnymwykaziedane o

wniosku (art. 32 Pos)
3. prowadzi postepowanie z udzialem spoleczenstwa

podaje do publicznejwiadomosci informacje o
zamieszczeniu danych o wniosku w publicznie
dostepnym wykazie (21 dni)
moze przeprowadzic rozprawe otwartadla
spoleczenstwa

STAROSTA
umieszcza w

publicznie dostepnym
wykazie dane o
wniosku (art. 19 ust. 6
w zwiazku z art. 32 i
art. 53 Pos

STAROSTA

1. rozpatruje decyzje Panstwowego Inspektora Sanitarnego oraz projekt budowlany wraz z raportem jezeli byl
wymagany (w przypadku braków wydaje postanowienie wzywajace w okreslonym terminie do ich usuniecia
art. 35 ust. l Prawa budowlanego)

2. przed wydaniem decyzji poucza strony stosownie do art. 10 § 1 KPA o mozliwosci zapoznania sie w
okreslonym terminie z materialem dowodowym i wniesienia uwag

3. wydaje decyzje pozwolenia na budowe, w której:
ustosunkowuje sie do uwag i wniosków spoleczenstwa
uwzglednia warunki wynikajace z uzgodnienia Panstwowego Inspektora Sanitarnego wskazuje wariant
dopuszczony do realizacji
naklada obowiazki zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania
moze nalozyc obowiazek sporzadzenia analizy porea1izacyjnej
moze nalozyc obowiazek utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
okresla obowiazki zwiazane z prowadzeniem prac budowlanych w sposób zapewniajacy spelnienie wymagan
ochrony srodowiska (art. 75 Pos)

4. umieszcza w publicznie dostepnym wykazie dane o decyzji
5. podaje do publicznej wiadomosci informacje o zamieszczeniu danych o decyzji w publicznie dostepnym

wykazie
6. od decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania w terminie 14 dni od dnia doreczenia

Uwaga: decyzja wydana z naruszeniemprzepisówdotyczacychochrony srodowiskajest niewazna

-art.11Pas. . ~



1.C.
PROCEDURA POSTEPOWANIA W SPRAWJE OOS DLA PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO

ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO, DLA KTÓRYCH RAPORT ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA
NA SRODOWISKO JEST NIEOBLIGATORYJNY (okreslonych wart. 51 ust. 1 pkt.2 Pos)

Etap POZWOLENIA NA BunOWE ( w przvnadku postepowania dotyczace!!oinwestycji zlokalizowanej na
obszarze objetym miejscowvm planem za!!ospodarowania przestrzenne!!o)

INWESTOR: wystepuje do Starosty o pozwolenie na budowe zalaczajac:
Dokumenty wymagane prawem budowlanym, w tym projekt budowlany (art. 32 ust. 1 pkt. 1,
ust. 4; art. 33 ust. 2 Prawo budowlane)
Informacje o planowanym przedsiewzieciu (art. 49 ust. 3; art. 50 ust. 1 pkt. 2 Pos)

Na podstawie informacji o planowanym przedsiewzieciu Starosta wystepuje do Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o opinie na temat obovviazk:uspor~dzenia raportu u( art. 51 ust. 3; u~t-3J)os)

\

Po zasiegnieciu opinii Starosta wydaje postanowienie nakladajace obowiazek sporzadzenia raportu lub
zwalniajace zjego obowiazku (art. 51 ust. 5 Pas)

- - ------

NALOZONO OBOWIAZEK SPORZADZENIA N1ENALOZONOOBOWIAZKU
RAPORTU (art. 48 ust. 4 Pos) SPORZADZENIARAPORTU(art. 48 ust. 4 Pos)
Inwestor uzgadnia projekt budowlany wraz z Inwestoruzgadnia projekt budowlanyz Panstwowy
raportem z Panstwowym Powiatowym Inspektorem PowiatowymInspektorem Sanitarnymw formie
Sanitarnymw formie decyzji decyzji

l
STAROSTA: (art. 32 Pos)
1. zawiadamia strony o wszczeciupostepowania
2. umieszcza w publicznie dostepnymwykazie dane o

wniosku
3. prowadzi postepowanie z udzialem spoleczenstwa

- podaje do publicznej wiadomosci informacjeo
zamieszczeniu danych o wniosku w publicznie
dostepnym wykazie (21 dni)

- moze przeprowadzic rozprawe otwarta dla
spoleczenstwa

STAROSTA
umieszcza w

publicznie dostepnym
wykazie dane o
wniosku (art.19 ust.6
w zwiazku z art. 32 i
art. 53 Pas

...
STAROSTA:

1. rozpatruje decyzje Panstwowego Inspektora Sanitarnego oraz projekt budowlany wraz z raportem jezeli byl
wymagany (w przypadku braków wydaje postanowienie wzywajace w okreslonym terminie do ich usuniecia art. 35
ust. l Prawa budowlanego)

2. przed wydaniem decyzji poucza strony stosownie do art. 10 § l KPA o mozliwosci zapoznania sie w okreslonym
termil1ie z materialem dowodowym i wniesienia uwag

3. wydaje decyzje pozwolenia na budowe, w której:
- ustosunkowuje sie do uwag i wniosków spoleczenstwa
- uwzglednia warunki wynikajace z uzgodnienia Panstwowego Inspektora Sanitarnego wskazuje wariant dopuszczony

do realizacji
- naklada obowiazki zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania
- moze nalozyc obowiazek sporzadzenia analizy porealizacyjnej
- moze nalozyc obowiazek utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
- okresla obowiazki zwiazane z prowadzeniem prac budowlanych w sposób zapewniajacy spelnienie wymagan ochrony

srodowiska (art. 75 Pos)
4. umieszcza w publicznie dostepnym wykazie dane o decyzji
5. podaje do publicznej wiadomosci informacje o zamieszczeniu danych o decyzji w publicznie dostepnym wykazie
6. od decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania w terminie 14 dni od dnia doreczenia

Uwaga:decyzjawydanaz naruszeniemprzepisówdotyczacychochronysrodowiskajestniewazna-

art. 11Pas. ~


