Zał. 1. Wzór rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę- propozycja IARP.
Od połowy 2013 roku funkcjonuje wyłącznie elektroniczny rejestr wniosków i decyzji wypełniany przez wszystkie starostwa poprzez Internet. Jest to baza danych sukcesywnie wypełniana w
miarę prowadzenia postępowania, z której, w zależności od potrzeb można sporządzić oddzielny rejestr (zbiór) wniosków lub rejestr (zbiór) wydanych decyzji (zgodne z formą pisemną rejestru).
Do kolumny nr 7 wpisy są wspólne dla obu rejestrów, od 7a do 9a dotyczą tylko decyzji, 10 dla obu rejestrów,i 11, 12 każdego rejestru oddzielnie.
Ad5a, 5b i 5c. Informacje wynikające z Rozporządzenia (…) w sprawie(…) zakresu(…) projektu budowlanego, w obecnym systemie, jednostka projektująca, projektant i sprawdzający to
integralna całość.
Ad 6a. Informacja o sposobie załatwienia wniosku jest niezbędna dla statystyki i bilansowania ilości wpływających wniosków z ilością rozstrzygnięć.
Ad 7. Informacja pozwala doprecyzować zakres pozwolenia zgodnie z terminologią Ustawy Prawo Budowlane.
Ad 7a 7b. Informacja o budynkach i obiektach objętych decyzją ma głównie znaczenie statystyczne obrazujące bieżące tendencje w ruchu budowlanym ( i do porównania z zakresem uprawnień,
3
np. zakres do 1000m ).
Ad 8, 9, 9a. Informacje o stanie postępowania odwoławczego i dane statystyczne.
Ad.12. identyfikacja osoby dokonującej wpisu.
Uwaga: propozycje zmian do obowiązującego wzoru napisane są czcionką pochyłą i pogrubioną.

WZÓR REJESTRU WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ I DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ PROWADZONEGO W FORMIE PISEMNEJ
Dane organu prowadzącego rejestr
Nazwa organu
Adres organu
1
2

Numer Data
wpisu wpisu

1

Imię
i nazwisko
lub nazwa
inwestora

Adres
zamieszkania
lub siedziby
inwestora

Rodzaj i adres
zamierzenia
budowlanego

3

4

5

2

Kategorie budynków
objętych decyzją, z
oznaczeniem:
1. kategoria,
2. ilość budynków
Ciąg
danej kategorii,
dalszy 3. łączna kubatura
tabeli
budynków danej
kategorii

7a

Opcja:
Budynki objęte
decyzją:
1. ilość budynków
2. łączna kubatura
3. kubatura w
podziale na
kategorie,

7a*(opcja)

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
Sprawdzający:
Nazwa i adres Projektant:
imię, nazwisko,
imię, nazwisko,
jednostki
nr uprawnień,
projektowania nr uprawnień,
zakres
uprawnień
pełne/ograniczo
ne,
Izba samorządu
zawodowego:
nazwa izby, nr
członkowski

zakres
uprawnień
pełne/ograniczo
ne,
Izba samorządu
zawodowego:
nazwa izby, nr
członkowski

5b

5c

5a

Kategorie obiektów
objętych decyzją, z
oznaczeniem:
1. kategoria,
2. łączna ilość
obiektów danej
kategorii,
3. łączna wielkość
danej kategorii

7b

Informacja o
Informacja o
złożonym odwołaniu decyzji wydanej w
od decyzji o
trybie
pozwoleniu na
odwoławczym:
budowę/rozbiórkę:
Sposób
data
rozstrzygnięcia i
data
8

9

Numer i data
złożenia
wniosku o
pozwolenie na
budowę/rozbió
rkę

Informacja o
sposobie
załatwienia
wniosku:
1. pozostawienie
bez rozpatrzenia
(art.64 KPA)
2.Umorzenie
postępowania.
3.decyzja
pozytywna/negaty
wna

6

6a

Informacja o
złożonej
skardze na
decyzję
wydaną w II
instancji:
data
9a

W przypadku
terenów
zamkniętych –
przepis prawny,
na podstawie
którego teren
został uznany za
zamknięty*)
10

Numer i data
wydania decyzji o
pozwoleniu na
budowę/rozbiórkę.
Dla pozwolenia na
budowę
oznaczenie:
a. budowa,
b. rozbudowa,
c. nadbudowa,
d. przebudowa
7

Uwagi

Imię i
nazwisko
osoby
dokonującej
wpisu

11

12

