
ZARZĄDZENIE NR 22/2010

STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie opłaty za dziennik budowy

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.  

Nr 156, poz.  1118,  z  późn.  zm.1)  oraz § 4 ust.  2 rozporządzenia 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 (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 108, poz. 953 i z 2004 r. Nr 198, poz. 2042) zarządza się, co następuje:

§ 1

Odpłatność za wydanie i przygotowanie dziennika budowy wynosi:

1) 17,60 zł za egzemplarz dla większych inwestycji „D2”;

2) 13,60 zł za egzemplarz dla mniejszych inwestycji „D3”.

§ 2

Odpłatność  za  przygotowanie  dziennika  budowy  zakupionego  przez  inwestora  poza  organem 

wynosi 9,50 zł za egzemplarz, dla wszystkich rodzajów inwestycji.

§ 3

Taką  samą  kwotę  pobiera  się  również  w  przypadku  wydawania  kolejnych  tomów  dziennika 

budowy.

§ 4

Zmiana  faktycznych  kosztów  wydania  lub  przygotowania  dziennika  budowy  nie  wpływa 

na odpłatność i nie wymaga zmiany niniejszego zarządzenia, dopóki różnica pomiędzy daną stawką 

wymienioną  w § 1 lub § 2 a faktycznym kosztem nie przekroczy 10% danej stawki.

§ 5

Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do dziennika montażu i rozbiórki.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

MACIEJ STEFAŃSKI

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.  
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145,  
poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97,  
Nr 31, poz. 206 i Nr 161, poz. 1279.


