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POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
Inne przepisy szczegółowe i akty wykonawcze uwzględniające rodzaj inwestycji i jej
lokalizację.

II. Wymagane wnioski
Wniosek pozwolenia na rozbiórkę

III. Wymagane załączniki
Pozwolenie na rozbiórkę jest wymagane dla:

 budynków i budowli wpisanych do rejestru zabytków

 budynków i budowli o wysokości 8m i wyżej, jeżeli ich odległość od
granicy działki jest mniejsza niż połowa wysokości obiektu

 właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na
rozbiórkę obiektów jeżeli ich rozbiórka może wpłynąć na pogorszenie
stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
rozbiórka tych obiektów wymaga zachowania warunków, od których
spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z
rozbiórką

Do wniosku pozwolenia na rozbiórkę należy dołączyć:
1. Zgoda właściciela obiektu
2. Cztery egzemplarze projektu rozbiórki
3. Kopię mapy zasadniczej ze wskazaniem obiektu przeznaczonego do rozbiórki
4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
5. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
6. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty

wymagane przepisami szczegółowymi
7. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

IV. Opłaty
Pozwolenie na rozbiórkę – 36 zł
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – 17zł

V. Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
Wydział Architektury i Budownictwa – bezpośrednie w Wydziale I piętro, pok. 122
Godziny przyjęć:
Poniedziałek od 10.00 do 18.00
Wtorek – Piątek od 8.00 do 16.00

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
96 – 500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

tel. (0–46) 864–18–08,
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VI. Tryb odwoławczy
Do Wojewody Mazowieckiego (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
Wydział Infrastruktury Oddział w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Płocku,
ul. Kolegialna 15 09-400 Płock) za pośrednictwem Starosty Sochaczewskiego

VII. Uwagi
Projekt winien zawierać ponumerowane strony i być trwale zszyty.
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (w oryginale) załącznik do
wniosku

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie lub na
rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
Bank PKO S.A. w Sochaczewie nr 87 1240 5703 1111 0010 6445 2635


