STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
telefon: 85 711 08 11
faks: 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl
http://www.sokolka-powiat.pl
KARTA USŁUGI

OŚA-25 - WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY
OPIS SPRAWY / ZADANIA
1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i wydawany jest odpłatnie przez właściwy
organ.
2. O wydanie dziennika budowy należy zwrócić się do organu, który wydawał pozwolenie na budowę.
3. Dokonaj opłaty za dziennik i załącz dowód uiszczenia należnej kwoty
4. Złóż wniosek w Punkcie Obsługi Klienta – stanowisko nr 2, parter Starostwo Powiatowe w Sokółce
5. Dziennik otrzymasz niezwłocznie bądź nie później niż w ciągu 3 dni
- od dnia w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna
- jeśli obszar oddziaływania mieści się w obszarze działki na której planowana jest inwestycja
dziennik możesz pobrać przy odbiorze decyzji.
6. Przy wydawaniu kolejnego tomu dziennika należy okazać poprzedni tom opatrzony wpisem
kierownika budowy o zamknięciu dziennika.

KOGO DOTYCZY:
Inwestorów którzy zamierzają rozpocząć budowę lub wykonywać roboty budowlane
CZAS REALIZACJI:
Niezwłocznie bądź nie później niż w ciągu 3 dni od dnia w którym decyzja o pozwoleniu na budowę
stała się ostateczna. Jeśli obszar oddziaływania mieści się w obszarze działki na której planowana jest
inwestycja dziennik możesz pobrać przy odbiorze decyzji.

WYMAGANE DOKUMENTY:



wniosek o opieczętowanie dziennika budowy
dowód opłaty za wydawanie dziennika budowy

OPŁATY:

Wysokość opłaty:
10 zł – opłata za dziennik budowy (kwota może nieznacznie ulec zmianie)
Opłat należy dokonywać:
w Kasie w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce – parter, p.3,
na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sokółce:
Bank Spółdzielczy w Sokółce
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

TRYB ODWOŁAWCZY:
brak

PODSTAWY PRAWNE:


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953, z
późn.zm.).

URZĄD, W KTÓRYM REALIZOWANA BĘDZIE SPRAWA:
Nazwa urzędu:

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres:

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
pokój nr 58

Telefon:

(085) 711- 08-24 - Dyrektor Wydziału
(085) 711-08-58 - Kierownik Referatu
(085) 711-08-29

Fax:

(085) 711-20-08

Godziny przyjmowania
dokumentów:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

FORMULARZE ELEKTRONICZNE:


wniosek o opieczętowanie dziennika budowy

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

08:00 - 16:00
07:30 - 15:30
07:30 - 15:30
07:30 - 15:30
07:30 - 15:30
Nieczynne
Nieczynne

