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Informacja o ilości pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowy obiektów,                                  
pozwoleń na rozbiórkę, zgłoszeń na wykonanie robót rozbiórkowych w roku 2014                                 

oraz o procedurach dotyczących wydawania pozwoleń i przyjmowania zgłoszeń budowlanych  
w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice 

 
 

 2014 

Decyzje o pozwoleniu na budowę  1449 

Zgłoszenie budowy obiektów i wykonanie robót 
budowlanych 

1086 

Decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę 97 

Zgłoszenie na wykonanie robót rozbiórkowych 49 

 

 

   Wydział Budownictwa realizuje swoje zadania w zakresie realizacji budownictwa przez 
inwestorów głównie w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
i ustawy Prawo budowlane oraz w oparciu o przepisy rozporządzeń wykonawczych do w/wym 
ustaw wydanych przez właściwych ministrów. 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa zasady kształtowania 
przez Prezydenta Miasta polityki przestrzennej na terenie miasta w szczególności przez 
opracowywanie planów miejscowych, a w przypadku terenów, dla których brak jest tych planów 
umożliwienie budowy przez wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
względnie decyzji o warunkach zabudowy. 

 Projekty tych decyzji mogą sporządzać wyłącznie osoby wpisane na listę członków izby 
samorządowej architektów względnie urbanistów. Takie osoby są zatrudnione w wydziale                                 
i opracowują projekty w/w decyzji. 

 Decyzje o lokalizacji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy wydane przez 
Prezydenta Miasta wiążą organ (starostę) wydający pozwolenie na budowę.  

 Do zadań Wydziału Budownictwa należy m.inn. wydawanie pozwoleń na budowę                  
i rozbiórkę obiektów, przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych oraz robót 
rozbiórkowych . 

 Ustawa Prawo budowlane wyłączyła z kompetencji Prezydenta sprawy związane                   
z przebiegiem budowy, oddaniem do użytku obiektów budowlanych, jak również sprawy związane 
z utrzymaniem obiektów budowlanych, katastrofami budowlanymi i odpowiedzialnością zawodową 
w budownictwie. Sprawy te należą do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Katowicach. 

 Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę jest sprawdzane: 
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1. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji celu publicznego                        
w przypadku braku planu miejscowego, a także wymaganiom ochrony środowiska 

2. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – 
budowlanymi 

3. kompletność projektu budowlanego i posiadanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz 
informacji  dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także przynależność projektanta 
do właściwej izby samorządu zawodowego 

 Powolenie na budowę musi zostać wydane w terminie do 65 dni od dnia złożenia wniosku. 
W przeciwnym wypadku na każdy dzień zwłoki organ wyższego stopnia wyznacza karę                            
w wysokości 500 zł na każdy dzień zwłoki. 

 Do tej pory nie zdażył się przypadek przekroczenia wyznaczonego terminu dla wydanych 
pozwoleń. 

 Na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice, w Katalogu Usług, zakładce 
Budownictwo znajduje się szczegółowa informacja o załatwianiu spraw zwiazanych                          
z budownictwem, stosowane  druki wniosków, terminy załatwiania spraw, opłaty itp. 


