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Przedmiot sprawy

Wydanie dziennika budowy dla inwestycji w zakresie dróg publicznych krajowych 
i wojewódzkich, lotnisk cywilnych i budowli wodnych, obiektów usytuowanych 
na obszarach kolejowych, terenach zamkniętych, strategicznych inwestycji 
w zakresie sieci przesyłowych, elektrowni wiatrowych, inwestycji KZN; pozwolenia 
na budowę i zgłoszenia.

Kogo dotyczy?

Inwestorów.
Stosownie do zapisów art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest 
wydawany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Co przygotować? Należy złożyć wniosek o wydanie dziennika wraz z załącznikiem;
- druk dziennika budowy przeznaczonego do rejestracji

Wniosek powinien zawierać dane;
1. dane wnioskodawcy: nazwisko i imię (nazwa wnioskodawcy), adres z kodem 

pocztowym oraz datę,
2. nazwę organu (adresata wniosku),
3. dane inwestycji, dla której wnioskujemy o rejestrację dziennika,
4. podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej. 

Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie, w języku polskim;

Ile muszę zapłacić? Nie pobiera się opłat

Kiedy złożyć dokumenty?
Przed rozpoczęciem robót budowlanych.
O rejestrację dziennika Inwestor występuje do organu, który wydał decyzję 
o pozwoleniu na budowę.

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz:
- przesłać na adres: 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
- złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym w holu głównym Urzędu 
Dodatkowe informacje możesz uzyskać ;
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Oddział Budownictwa 
NUMERY POKOJÓW; Bud. A, pok. 716, 719, 724, 725, 730
NUMERY TELEFONÓW; (41) 342-1742, 1452, 1793, 1927,1768 

GODZINY URZĘDOWANIA 
Codziennie od 730 do 1530

SEKRETARIAT WYDZIAŁU
pok. 735, bud. A
tel: +48 (41) 342 16 89
fax: +48 (41) 342 11 93
e-mail: sekretariat.wcrr@kielce.uw.gov.pl

Czy sprawę załatwię 
drogą elektroniczną? Nie

Co zrobi urząd? Zarejestruje dziennik - zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

mailto:sekretariat.wcrr@kielce.uw.gov.pl
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Informacje dodatkowe

Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii
 interwencje, opinie oraz sugestie wyrażone na piśmie – w Biurze Obsługi Klienta,
 interwencje, opinie oraz sugestie ustne:
a) u pracowników - codziennie w godzinach pracy,
b) u Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju lub Zastępcy Dyrektora 

Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
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