
Racibórz, 22.04.2020 r. 

REFERAT ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 

 Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz. U.              

z 2020 r. poz. 697) Starostwo Powiatowe w Raciborzu podaje do wiadomości informację             

o ograniczeniach w sposobie realizacji zadań publicznych w zakresie Referatu Architektury                       

i Budownictwa.  

 W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa                 

SARS-COV-2 powodującego chorobę COVID-19 od dnia 16 marca 2020 r. wyłączono 

możliwość bezpośredniej obsługi klientów oraz załatwiania spraw przez klientów osobiście     

w siedzibie Starostwa. Zadania realizowane są wg poniższych procedur. Dane kontaktowe 

oraz numery rachunków podano w pkt VII. 

 

Karty usług oraz druki dla niżej podanych procedur znajdują się pod adresem: 

https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/architektura_i_budownictwo.html 

I. WYDAWANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ 

ORAZ ZGŁOSZENIA BUDOWY I ROBÓT NIE 

WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB 

ROZBIÓRKĘ (DLA INWESTYCJI WYMAGAJĄCYCH 

OPRACOWANIA PROJEKTU) 

 

Wniosek lub zgłoszenie z oświadczeniami o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane (oraz ewentualną informacją uzupełniającą do wniosku             

w przypadkach kiedy jest ona konieczna) wraz z czterema egzemplarzami kompletnych 

projektów należy złożyć w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku Starostwa                       

lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Pl. Stefana Okrzei 4,               

47-400 Racibórz. Wskazane jest aby we wniosku podać numer telefonu kontaktowego. 

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej 

za wydanie pozwolenia (wydruk). Formularze wniosków, oświadczenia o posiadanym prawie 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz informacji uzupełniającej                     

do wniosku, dostępne są w kartach usług w Biuletynie informacji publicznej Starostwa. 

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów podanymi w punkcie VII informacji. 

W tytule przelewu należy wpisać rodzaj sprawy oraz imię i nazwisko inwestora. 

II. ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB ROZBIÓRKI NIE 

WYMAGAJĄCE UZYSKANIA POZWOLENIA NA 

BUDOWĘ (DLA INWESTYCJI NIE WYMAGAJĄCYCH 

OPRACOWANIA PROJEKTU) ORAZ ZGŁOSZENIA 

ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

 

Zgłoszenie z oświadczeniami o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. mapa zasadnicza z oznaczoną 

lokalizacją inwestycji, rysunki i opis zamierzonej inwestycji, ewentualne wymagane 

dodatkowe uzgodnienia) należy złożyć w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku 

https://bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/architektura_i_budownictwo.html


Starostwa lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Pl. Stefana Okrzei 

4, 47-400 Racibórz. Wskazane jest aby w zgłoszeniu podać numer telefonu kontaktowego. 

Formularze zgłoszenia i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane dostępne są w kartach usług w Biuletynie informacji 

publicznej Starostwa. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów podanymi w punkcie 

VII informacji. 

III. PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ZMIANA 

POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

 

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (lub zmianę decyzji) z oświadczeniami               

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z kopią 

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kopią dziennika budowy, należy złożyć w skrzynce 

podawczej przy wejściu do budynku Starostwa lub wysłać pocztą na adres: Starostwo 

Powiatowe w Raciborzu, Pl. Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz. Wskazane jest aby we 

wniosku podać numer telefonu kontaktowego. Formularze wniosków, oświadczenia                         

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz informacji 

uzupełniającej do wniosku, dostępne są w kartach usług w Biuletynie informacji publicznej 

Starostwa. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów podanymi w punkcie VII 

informacji. 

W tytule przelewu należy wpisać rodzaj sprawy oraz imię i nazwisko inwestora. 

 

IV. ZAŚWIADCZENIA 

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w skrzynce podawczej przy wejściu                       

do budynku Starostwa lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Raciborzu,                   

Pl. Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz. Wskazane jest aby we wniosku podać numer telefonu 

kontaktowego. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć dowód potwierdzający uiszczenie 

opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (wydruk). Karta usług dostępna jest w Biuletynie 

informacji publicznej Starostwa. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów podanymi 

w punkcie VII informacji. 

W tytule przelewu należy wpisać rodzaj sprawy oraz imię i nazwisko wnioskodawcy. 

 

V. WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY LUB ROZBIÓRKI 

 

Wniosek o wydanie dziennika budowy wraz z kopią pozwolenia na budowę należy złożyć 

w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku Starostwa lub wysłać pocztą na adres: 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Pl. Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz. Wskazane jest aby 

we wniosku podać numer telefonu kontaktowego. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć 

dowód potwierdzający uiszczenie opłaty za wydanie dziennika budowy (wydruk). Karta usług 

dostępna jest w Biuletynie informacji publicznej Starostwa. Szczegółowe informacje pod 

numerami telefonów podanymi w punkcie VII informacji. 

W tytule przelewu należy wpisać rodzaj sprawy oraz imię i nazwisko wnioskodawcy. 

 

 

 



UWAGA:  

-  opłaty za wydanie dziennika budowy (inaczej niż w przypadku opłaty skarbowej) dokonuje 

się na rachunek Powiatu Raciborskiego: 80 1560 1140 2227 7506 3000 0003 

 

 

VI. SPRAWY WYMAGAJĄCE OSOBISTEGO 

STAWIENNICTWA W URZĘDZIE 
 

W uzasadnionych przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie 

sprawę taką można załatwić mimo wprowadzonych ograniczeń. Taką potrzebę proszę zgłosić 

telefonicznie nr tel.: 32 45 97 353, 32 45 97 331 i 32 45 97 332. Pracownik Starostwa ustali 

termin, godzinę i sposób załatwienia sprawy. 

 

VII. DANE KONTAKTOWE I NUMERY KONT 

1. Numery telefonów i adresy e-mail: 

- sekretariat: 32 45 97 353, e-mail: budownictwo@powiatraciborski.pl  

- kierownik referatu: 32 45 97 333, 

- sprawy merytoryczne: 32 45 97 331, 32 45 97 332, 

 

2. Numery rachunków bankowych: 

- opłata skarbowa za wydanie pozwolenia lub za udzielone pełnomocnictwo  

  (rachunek Miasta Racibórz): 

78 1050 1070 1000 0004 0003 36 92 

- opłata za wydanie dziennika budowy (rachunek Powiatu Raciborskiego): 

80 560 1140 2227 7506 3000 0003 

mailto:budownictwo@powiatraciborski.pl

