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ZARzADZENIE NR ..~.?..lQ.-?:.........

STAROSTY POWIATU POZNANSKIEGO

z dnia ...2.d~..Q.Q...J.QQ.$. r.

w sprawie: wewnetrznych procedur kontroli w Wydziale Administracji

Architektoniczno - Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie.

powiatowym (tj. Oz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1592, ze zmianami: Oz.U.z 2002r. nr 23
l

poz. 220! Oz.U. z 2002r. nr 62 poz. 558, Oz.U. z 2002r. nr 200 poz. 1688, Oz.U. z

2002r. nr 214 poz. 1806, Oz.U.z 2003r. nr 162 poz. 1568, Oz.U.z 2002r. nr 153 poz.

1271) w zwiazku z § 26 pkt 13 Regulaminu organizacyjnegoStarostwa Powiatowego

w Poznaniu, stanowiacego zalacznik do uchwaly nr VIII/61/11/2003Rady Powiatu

Poznanskiego z dnia 28 maja 2003r. zarzadzamco nastepuje:

§ 1.

Zatwierdzam wewnetrzne procedury kontroli w Wydziale Administracji

Architektoniczno ~ Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, zgodnie z

zalacznikiem do niniejszegozarzadzenia.

§2.

Wykonanie zarzadzenia powierzam

Architektoniczno - Budowlanej.

Dyrektorowi Wydzialu Administracji

§3.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

RA~'vVNY
Joanna Olejniczak
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°5ZALACZNIK DO ZARZADZENIANR ....................

STAROSTY POWIATUPOZNANSKIEGO

z dnia ..JA;.Q.g,'.QQQ~r.

Na podstawie "Jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu"

stanowiacego zalacznik nr 9 do RozporzadzeniaPrezesa Rady Ministrów z dnia 18

grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu O.t. Oz.U. z

1998r. Nr 160 poz. 1074, ze zmianami), Wydzial Administracji Architektoniczno - .

Budowlanej utworzyl nastepujacesymbole i hasla klasyfikacyjne:

a) 7350 zatwierdzanie projektówbudowlanych

b) 7351 pozwolenia na budowe i rozbiórke

c) 7352 zgloszeniawykonania robót budowlanychnie wymagajacych

pozwolenia na budowe

zmiana sposobu uzytkowania

zaswiadczenia o samodzielnoscilokali

wydawanie dziennikabudowy

zaswiadczeniao dodatkachmieszkaniowych

d) 7354

e) 73580

f) 73581

g) 73582

h) 7359 sprawy rózne
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I. Zakres kontrolowanl!.ch obszarów:

ad. a) 7350 - "Zatwierdzanie projektów budowlanych"

Rozpatrywanie spraw w oparciu o art. 34 ust.4 i 5 , art. 35 ust. 1 ustawyz dnia

07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pózno

zmianami) wraz z pozostalymi przepisami wykonawczymi do Prawa

budowlanego i ustawe z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z póznozmianami)

ad. b) 7351 -"Pozwolenia na budowe i rozbiórke"

Rozpatrywanie sprawy w oparciu o art. 28 + 40 ustawyz dnia 7 lipca 1994r. -

Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z póznozmianami) wraz z

pozostalymi przepisami wykonawczymi do Prawa budowlanego i ustawe z

dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z

2000r. Nr 98, poz. 1071z póznozmianami)

wg procedury zal. nr 1, 1A, 1B, 1C, iD, 2.

ad. c) 7352 - "Zgloszenie wykonania robót budowlanych nie wymagajacych

pozwolenia na budowe".

Rozpatrywanie sprawy w oparciu o art. 29, art. 30 i art. 31 ustawyz dnia

7 lipca 1994r.- Prawobudowlane(Dz.U.z 2003r.Nr207poz.2016 z pózno

zmianami) wraz z pozostalymi przepisamiwykonawczymido Prawa

budowlanego i ustawe z dnia 14 czerwca1960r.Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z póznozmianami).

wg procedury zal. nr 3 i 4.

ad. d) 7354 - "Zmiana sposobu uzytkowania"

Rozpatrywaniesprawy w oparciu o art. 71 ustawyz dnia 7 lipca 1994r.-

Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z póznozmianami)wraz z

pozostalymi przepisamiwykonawczymido Prawa budowlanegoi ustawe z

dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowaniaadministracyjnego(Dz.U. z

2000r. Nr 98, poz. 1071 z pózno zmianami)

wg procedury zal. nr 5.
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ad. e} 73580 - "Zaswiadczenia o samodzielnosci lokalu".

Rozpatrywanie sprawy w oparciu o art. 2 ustawyz dnia 24 czerwca 1994r.

o wlasnosci lokali, (Oz.U. Nr 80 z 2000r. poz. 903 z póznozmianami).

ad. f} 73581 - "Wydawanie dziennika budowy"

Na podstawie art. 45 ustawyz dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane(Oz.U. z

2003r. Nr 207, poz. 2016 z póznozmianami) oraz § 4 ust. 2 Rozporzadzenia

Ministra Infrastrukturyz dnia 26 czerwca2002r., w sprawie dziennikabudowy ,

montazu, tablicy informacyjnejoraz ogloszenia zawierajacegodane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochronyzdrowia (Oz.U.Nr 108, poz. 953 ze zmiana).

ad. g} 73582 - "Zaswiadczenia o dodatkach mieszkaniowych"

Rozpatrywanie sprawy w oparciu o § 5 ust. 2 RozporzadzeniaRady Ministrów

z dnia 28 grudnia 2001r., w sprawie dodatków mieszkaniowych(Oz.U. Nr 156

poz. 1817).

ad. h} 7359 - "Sprawy rózne"

Sprawy o symbolu 7359 - "Sprawy rózne", stanowiawszelkie inne sprawy, nie

zakwalifikowane do powyzszychkategorii.

II.Zakres kontroli sekretariatu:

Wg proceduryzalacznik nr 6 - "Obslugasekretariatu" .
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