URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU

KARTA USŁUGI

Zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych

KU-220/DUA

Obowiązuje od:
11.10.2019

Opis sprawy

Zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych

Wykaz niezbędnych
dokumentów i
formularzy do
wypełnienia

Do wniosku zgłoszenia o zamiarze wykonywania robót budowlanych należy załączyć wypełniony:
• formularz wniosku KU-220/DUA/Z1
wraz z formularzem KU-217÷221/DUA/Z2
(w wyszczególnionym w formularzu KU-217÷221/DUA/Z2 przypadku, należy dołączyć formularz KU217÷221/DUA/Z3)
lub
• formularz wniosku KU-220/DUA/Z4
wraz z formularzem KU-217÷221/DUA/Z2
(w wyszczególnionym w formularzu KU-217÷221/DUA/Z2 przypadku, należy dołączyć formularz KU217÷221/DUA/Z3)

Sposób wypełnienia
dokumentów

Zgodnie z załączonym formularzem wniosku KU-220/DUA/Z1 lub KU-220/DUA/Z4

Wymagane opłaty,
forma i miejsce ich
wnoszenia

• w przypadku zgłoszenia dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
- za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – 1.00 zł,
- nie więcej niż – 539.00 zł,
• w przypadku zgłoszenia dotyczącego przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w części
niemieszkalnej) opłata wynosi 50% powyższych stawek
• w przypadku zgłoszenia dotyczącego budowy sieci
o długości powyżej 1 kilometra – 2143 zł
o długości do 1 kilometra – 105 zł
• pozostałe zgłoszenia nie podlegają opłacie skarbowej
• od złożenia pełnomocnictwa – 17.00 zł
Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 (czynna: poniedziałek, środa,
czwartek w godz. 8:00-15:00, wtorek w godz. 8:00-16:00, piątek w godz. 8:00-14:00 lub przelewem
na rachunek bankowy nr 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161 tytułem opłata skarbowa

Terminy składania
dokumentów

Dokumenty prosimy złożyć w dogodnym, odpowiednim dla Państwa terminie

Miejsce składania
dokumentów

Biuro Podawcze,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg - znajdujące się na parterze urzędu,
czynne: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30, wtorek w godz. 7:30-16:30, piątek w godz. 7:3014:30
lub przesłać za pośrednictwem poczty na ww. adres.
Informację w danej sprawie uzyskają Państwo:
pod nr telefonu 55 239 30 72/73 lub w sekretariacie Departamentu Urbanistyki i Architektury

Sposób i termin
załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia w terminie do 21 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciwu służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Elbląga w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1186 ze zm.),
Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1000 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.08.2016r. 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 (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1493).
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