ZMIANA 05

KARTA USŁUGI: SAB.I.-01
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Plac Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Nazwa usługi

REJESTRACJA DZIENNIKA BUDOWY

Komórka
właściwa do
załatwienia
sprawy

Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa
Oddział Architektury i Budownictwa

Adres,
telefon/fax
e-mail:

Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5, piętro I, pokój nr 203, 204
tel. (046) 814 28 82, fax (046) 814 46 31
e-mail:budownictwo@powiatrawski.pl

Osoby
odpowiedzialne

Urszula Głuszcz, Grażyna Kajtaniak, Grażyna Sworska,
Magda Wójcik, Patrycja Mazurkiewicz

Wymagane
dokumenty

art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i § 5 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia
− wniosek,
− dziennik budowy

Forma i miejsce
wnoszenia
podania/wniosku

Osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika w kancelarii Starostwa
Rawa Mazowiecka, Pl. Wolności 1, pokój nr 1
lub pocztą na adres starostwa

Formularze do
pobrania

Wniosek o wydanie dziennika budowy do pobrania w Oddziale Architektury i Budownictwa ul.
Kościuszki 5, I piętro, pokój nr 204 oraz na stronie internetowej:
http://www.bip.powiatrawski.pl/323,jak-zalatwic-sprawe-w-urzedzie-karty-uslug-iformularze.html

Opłaty

Brak

Forma
załatwienia
sprawy

Wydanie opieczętowanego dziennika budowy

Termin
załatwienia
sprawy

Dziennik wydaje się inwestorowi w terminie 3 dni od dnia:
− w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo
− w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie
zgłoszenia.

Tryb
odwoławczy

Brak

Informacje
dodatkowe

W przypadku objęcia zamierzeniem budowlanym kilku obiektów budowlanych dla każdego z
nich należy pobrać odrębny dziennik budowy - dotyczy to każdego obiektu budowlanego, dla
którego wymagane byłoby pozwolenie na budowę albo zgłoszenie, gdyby miał być
samodzielnie wybudowany.

Podstawa
prawna

Pomocne linki

Informacja
RODO

Przykłady wypełnienie niektórych druków dostępne są na stronie:
https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/procedurybudowlane/#Przyk%C5%82ady%20wype%C5%82nienia%20poszczeg%C3%B3lnych%20wzo
r%C3%B3w
Administratorem danych osobowych jest Starosta Rawski.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”
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