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Dom Pomocy Spo³ecznej
w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480
z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736
z fili¹ w Le�nicy
tel. 4615253

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, 4636744
e-mail: dpskadlub@go2.pl

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich
tel. 4612225

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1
w Strzelcach Op.
tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541
e-mail: zsazawa@interia.pl

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem
tel. 4616430
e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelce Opolskie
tel. 4613381, 4613901

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Op.
tel. 4613026
e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
przy DPS w Zawadzkiem
tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: ZSS_Zawadzkie@poczta.onet.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych
w Strzelcach Op.
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie
tel. 4636422, 4636744
e-mail: zsskadlub@wp.pl,
zss_kadlub@wodip.opole.pl

Specjalny O�rodek Szkolno-
Wychowawczy
w Le�nicy
tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze �w. Anny
tel. 4615473

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4613291-95

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich
tel. 4049903

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621200, 4621903

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Strzelcach Opolskich
tel. 4614528

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Powiatowa Stacja Sanitarno �
Epidemiologiczna w Strzelcach
Opolskich
tel. 4400313

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Strzelcach Opolskich
tel. 4621800

Sekretariat Starosty
tel. +48 77 4639093
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
wew. 220
Wydzia³ Ruchu Drogowego
i Dróg Powiatowych
wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,
125, 150, 149, 151, 152, 153
Wydzia³ Finansowy
wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203
Wydzia³ Geodezji, kartografii, Katastru
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tów wpisanych do rejestru za-
bytków, je¿eli nie obejmuje on
zmiany lub wymiany elementów
konstrukcyjnych obiektu i insta-
lacji gazowych (z zastrze¿eniem
poni¿szego pkt), albo zabezpie-
czenia przed wp³ywami eksplo-
atacji górniczej lub powodzi¹,

* remoncie instalacji gazowych w
lokalach mieszkalnych oraz re-
moncie instalacji gazu p³ynnego
w budynkach mieszkalnych jed-
norodzinnych,

* przebudowie i remoncie przy³¹-
czy do budynków: elektroener-
getycznych, wodoci¹gowych, ka-
nalizacyjnych, gazowych, ciepl-
nych i telekomunikacyjnych,

* dociepleniu: �cian budynków o
wys. do 12 m, dachów budyn-
ków,

* utwardzeniu powierzchni gruntu
na dzia³kach budowlanych,

* instalowaniu i remoncie tablic i
urz¹dzeñ reklamowych, z wyj¹t-
kiem reklam �wietlnych i pod-
�wietlanych usytuowanych poza
obszarem zabudowanym w rozu-
mieniu przepisów o ruchu dro-
gowym,

* remoncie pomostów o których
mowa w zg³oszeniu budowy po-
mostów,

* remoncie obiektów regulacji rzek,
* wykonaniu i remoncie urz¹dzeñ

melioracji szczegó³owych z wy-
j¹tkiem: ziemnych stawów ho-
dowlanych; urz¹dzeñ melioracji
wodnych szczegó³owych usytu-
owanych w granicach parków na-
rodowych, rezerwatów przyro-
dy i parków krajobrazowych oraz
ich otulin,

* wykonaniu i remoncie ujêæ wód
�ródl¹dowych powierzchnio-
wych o wydajno�ci poni¿ej 50
m3/h oraz obudowy ujêæ wód
podziemnych,

* przebudowie i remoncie sieci te-
lekomunikacyjnych, elektroener-
getycznych, wodoci¹gowych, ka-
nalizacyjnych i cieplnych prowa-
dzonych po dotychczasowych
trasach,

* przebudowie i remoncie dróg, to-
rów i urz¹dzeñ kolejowych,

* instalowaniu krat na budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych,
u¿yteczno�ci publicznej i za-
mieszkania zbiorowego oraz
obiektach wpisanych do rejestru
zabytków,

* instalowaniu urz¹dzeñ na obiek-
tach budowlanych, o wysoko�ci
powy¿ej 3 m,
W zg³oszeniu nale¿y okre�liæ

rodzaj, zakres i sposób wykonywa-
nia robót oraz termin ich rozpo-
czêcia.

Do zg³oszenia budowy instalacji
zbiornikowych na gaz p³ynny (art.
29 ust 1 pkt 19 - ustawy Prawo bu-
dowlane) oraz przy³¹czy do budyn-
ków (art. 29 ust 1 pkt 20 - ustawy
Prawo budowlane), nale¿y ponadto
do³¹czyæ projekt zagospodarowania
dzia³ki lub terenu wraz z opisem tech-
nicznym instalacji, wykonany przez
projektanta posiadaj¹cego odpowied-

nie uprawnienia budowlane. Projekt
zagospodarowania dzia³ki lub terenu,
w przypadku budowy  instalacji ga-
zowej (objêtej zg³oszeniem), powi-
nien byæ uzgodniony z podmiotem
w³a�ciwym do spraw zabezpieczeñ
przeciwpo¿arowych.

Zg³oszenia nale¿y dokonaæ przed
zamierzonym terminem rozpoczêcia
robót budowlanych. Do wykonania
robot budowlanych mo¿na przyst¹-
piæ, je¿eli w terminie 30 dni od dnia
dorêczenia zg³oszenia w³a�ciwy or-
gan nie wniesie, w drodze decyzji,
sprzeciwu i nie pó�niej ni¿ po up³y-
wie dwóch lat od okre�lonego w zg³o-
szeniu terminu ich rozpoczêcia.

W³a�ciwy organ mo¿e na³o¿yæ,
w drodze decyzji, obowi¹zek uzy-
skania pozwolenia na wykonanie okre-
�lonego obiektu lub robót budowla-
nych, objêtych obowi¹zkiem zg³osze-
nia, je¿eli ich realizacja mo¿e naru-
szaæ ustalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego lub
spowodowaæ:
* zagro¿enie bezpieczeñstwa ludzi

lub mienia,
* pogorszenia stanu �rodowiska lub

stanu zachowania zabytków,
* pogorszenia warunków zdrowot-

no-sanitarnych,
* wprowadzenie, utrwalenie b¹d�

zwiêkszenie ograniczeñ lub uci¹¿-
liwo�ci dla terenów s¹siednich.

* wprowadzenie, utrwalenie b¹d�
zwiêkszenie ograniczeñ lub uci¹¿-
liwo�ci dla terenów s¹siednich.

PRAWO BUDOWLANE BLI¯EJ INWESTORA
W zwi¹zku z licznymi pytaniami In-
westorów dotycz¹cych robót budow-
lanych, przybli¿amy zagadnienia
zwi¹zane z tym tematem.

Zg³oszenie robót budowlanych nie
wymagaj¹cych pozwolenia na bu-
dowê.

Jakie dokumenty s¹ potrzebne:

Zg³oszenie zamiaru wykonania budo-
wy lub robót budowlanych
Za³¹czniki:
* o�wiadczenie o posiadanym pra-

wie do dysponowania nierucho-
mo�ci¹ na cele budowlane

* odpowiednie szkice lub rysunki
(w zale¿no�ci od potrzeb)

* pozwolenia wymagane odrêbny-
mi przepisami.

Zg³oszenia w³a�ciwemu organowi
wymaga:
1. budowa:
* obiektów gospodarczych zwi¹-

zanych z produkcj¹ roln¹ i uzu-
pe³niaj¹cych zabudowê zagro-
dow¹ w ramach istniej¹cej dzia³-
ki siedliskowej:
parterowych budynków gospo-
darczych o powierzchni zabudo-
wy do 35 m2, przy rozpiêto�ci
konstrukcji nie wiêkszej ni¿ 4,80
m,
p³yt do sk³adowania obornika,
szczelnych zbiorników na gno-
jówkê lub gnojowicê o poj. do 25
m3,
naziemnych silosów na materia-
³y sypkie o poj. do 30 m3 i wy-
soko�ci nie wiêkszej ni¿ 4,50 m,
suszarni kontenerowych o pow.
zabudowy do 21 m2

* wolno stoj¹cych budynków go-
spodarczych, wiat i altan o pow.
zabudowy do 10 m2, przy czym
³¹czna liczba tych obiektów nie
mo¿e przekraczaæ jeden na ka¿-
de 500 m2 powierzchni dzia³ki, a
powierzchnia dzia³ki nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 500 m2,

· indywidualnych przydomowych
oczyszczalni �cieków o wydajno�ci
do 7,50 m3 na dobê,
· wiat przystankowych i perono-
wych,
· budynków gospodarczych o
pow. zabudowy zabudowy do 20 m2,
s³u¿¹cych jako zaplecze do bie¿¹ce-
go utrzymania linii kolejowych, po-
³o¿onych na terenach stanowi¹cych
w³asno�æ Skarbu Pañstwa i bêd¹cych
we w³adaniu zarz¹du kolei,
* wolnostoj¹cych kabin telefonicz-

nych,
* parkometrów z w³asnym zasila-

niem,
* boisk szkolnych oraz boisk, kor-

tów tenisowych, bie¿ni s³u¿¹-
cych do rekreacji,

* miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych do 10 sta-
nowisk w³¹cznie,

* zatok parkingowych na drogach
wojewódzkich, powiatowych i
gminnych,

* tymczasowych obiektów bu-
dowlanych, nie po³¹czonych
trwale z gruntem i przewidzia-

nych do rozbiórki lub przeniesie-
nia w inne miejsce w terminie
okre�lonym w zg³oszeniu, ale nie
pó�niej ni¿ w okresie 120-dni od
dnia rozpoczêcia budowy okre-
�lonego w zg³oszeniu (z wyj¹t-
kiem obiektów które mog¹ zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowi-
sko w rozumieniu przepisów o
ochronie �rodowiska),

* gospodarczych obiektów budow-
lanych o pow. zabudowy do 35
m2, przy rozpiêto�ci konstruk-
cji nie wiêkszej ni¿ 4,80 m, prze-
znaczonych wy³¹cznie na cele
gospodarki le�nej i po³o¿onych
na gruntach le�nych Skarbu Pañ-
stwa,

* obiektów budowlanych piêtrz¹-
cych wodê i upustowych o wy-
soko�ci piêtrzenia poni¿ej 1 m
poza rzekami ¿eglownymi oraz
poza obszarem parków narodo-
wych, rezerwatów przyrody i
parków krajobrazowych oraz ich
otulin,

* przydomowych basenów o
oczek wodnych o pow. do 30 m2,

* pomostów o d³. ca³kowitej do 25
m i wys., liczonej od korony po-
mostu do dna akwenu, do 2,50
m, s³u¿¹cym do: cumowania nie-
wielkich jednostek p³ywaj¹cych,
jak ³odzie, kajaki, jachty; upra-
wiania wêdkarstwa; rekreacji,

* opasek brzegowych oraz innych
sztucznych, powierzchniowych
lub liniowych umocnieñ brzegów
rzek i potoków górskich oraz
brzegu morskiego, brzegu mor-
skich wód wewnêtrznych, nie-
stanowi¹cych konstrukcji oporo-
wych,

* pochylni przeznaczonych dla
osób niepe³nosprawnych,

* instalacji zbiornikowych na gaz
p³ynny z pojedynczym zbiorni-
kiem o poj. do 7 m3, przezna-
czonych do zasilania instalacji
gazowych w budynkach miesz-
kalnych jednorodzinnych,

* przy³¹czy do budynków: elek-
troenergetycznych, wodoci¹go-
wych, kanalizacyjnych, gazo-
wych, cieplnych i telekomunika-
cyjnych,

* urz¹dzeñ pomiarowych, wraz z
ogrodzeniami i drogami we-
wnêtrznymi, pañstwowej s³u¿by
hydrologiczno-meteorologicznej i
pañstwowej s³u¿by hydrogeolo-
gicznej: posterunków - wodo-
wskazowych, meteorologicz-
nych, opadowych oraz wód pod-
ziemnych; punktów- obserwa-
cyjnych stanów wód podziem-
nych oraz monitoringu jako�ci
wód podziemnych; piezometrów
obserwacyjnych i obudowanych
�róde³,

· ogrodzeñ od strony dróg, ulic,
placów, torów kolejowych  i in-
nych miejsc publicznych oraz
ogrodzeñ o wysoko�ci powy¿ej
2,2 m.

2. wykonanie robót budowlanych
polegaj¹cych na:
* remoncie istniej¹cych obiektów

budowlanych, z wyj¹tkiem obiek-

Miejsce za³atwienia:
Wydzia³ Architektoniczno - Bu
dowlany (pok. 211-213).

Czas oczekiwania na za³atwie-
nie:
Do 30 dni. Brak odpowiedzi w
w/w terminie, oznacza tzw. mil-
cz¹c¹ zgodê organu na wyko-
nanie okre�lonych w zg³oszeniu
robót budowlanych.

Op³aty skarbowe:
5,00 z³ za wniosek, 0,50 z³ za ka¿-
dy za³¹cznik.

Podstawy prawne:
Podstawa prawna; art. 29 i art.
30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane (jednolity
tekst: Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz.
2016 ze zmianami).

Uwaga:

dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ w Wydziale Architekto-
niczno � Budowlanym
 ( pok. 211-214),


