Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ

Kod procedury: UUBA-16.BA.2
Wydział Administracji
Budowlano-Architektonicznej

KARTA INFORMACYJNA usługi publicznej
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów
budowlanych
1. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)
https://www.nowotarski.pl/bip/_plik/w_mfqueHXCdNFtNJxWR0gm.html
2. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-4)
https://www.nowotarski.pl/bip/_plik/w_L7qAP3XCZP_jGmVngTFW.html
3. Zgoda właściciela obiektu i/lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane (B-3).
https://www.nowotarski.pl/bip/_plik/w_g6RfXnXCdAEWt4kZIAGV.html
4. Szkic usytuowania obiektu budowlanego.
5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.
6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
7. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty,
wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych
w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
8. W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej dotyczącej pozwolenia na rozbiórkę, o której
mowa w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
10. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, o której mowa w przepisach
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Obowiązek dołączenia załączników może wynikać również z przepisów odrębnych.
2. Opłaty:
Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity
tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zmianami) za wydanie decyzji o pozwoleniu na
rozbiórkę od każdego obiektu budowlanego wynosi - 36 zł.
Opłatę skarbową uiszcza się w dniu składania wniosku, w kasie tut. Urzędu lub na rachunek
bankowy Urzędu Miasta Nowy Targ, nr rachunku: 68 1240 1574 1111 0000 0789 7564 PKO
S.A. Oddział w Nowym Targu.

3. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
1. Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, przy ul. Bolesława
Wstydliwego 14 parter, pokój Nr 1.20 w godzinach pracy Urzędu.

2. Przesyłka pocztowa/przesyłka kurierska na adres: Wydział Administracji BudowlanoArchitektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława
Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
3. Platforma e-PUAP.
4. Sposób i termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie
skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Termin liczony jest od daty złożenia
kompletnego wniosku.
Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się również okresów zawieszania postępowania.
5. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.
290 z późn. zmianami) – art. 32 i 33.
2. Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 .06.1960r. (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz
decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
6. Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego w
Krakowie za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia.
7. Informacje dodatkowe:
Informacje wstępne lub ogólne można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 1.20 parter,
lub telefonicznie pod nr 18 26 61 379.
W trakcie postępowania informacji udziela pracownik prowadzący daną sprawę po
wcześniejszym telefonicznym umówieniu, bądź zarezerwowaniu terminu w systemie
kolejkowym – rejestracji można dokonać w Biurze Obsługi Klienta tut. Starostwa w godzinach
pracy Urzędu lub przez stronę internetową: www.nowotarski.pl.
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