
ZARZĄDZENIE NR 2177/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 4 stycznia 2022 r.

w sprawie udostępniania dokumentacji budowlanej i materiałów archiwalnych w archiwum zakładowym
Urzędu Miasta Katowice

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.), art. 17 i 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.), art. 63 i 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź. zm.), w związku z art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), załącznikiem do ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. 
nr 14, poz. 67)

zarządza się co następuje:
§ 1. Dokumentacja budowlana oraz materiały archiwalne są udostępniane zgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie udostępniania dokumentacji budowlanej oraz materiałów archiwalnych w archiwum 
zakładowym Urzędu Miasta Katowice stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kwestie nieuregulowane zasadami udostępniania dokumentacji budowlanej oraz materiałów 
archiwalnych stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia każdorazowo będą rozpatrywane przez 
Prezydenta Miasta Katowice.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Zarządzania 
i Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i resortowemu 
Wiceprezydentowi Miasta Katowice.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 1669/2017 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 15 listopada 2017 roku w 
sprawie udostępniania dokumentacji budowlanej i materiałów archiwalnych w archiwum zakładowym Urzędu 
Miasta Katowice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice 

Marcin Krupa

Id: 82EF76D1-DEBF-4C33-A59D-0C4D71DBE74E. Podpisany Strona 1



REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ ORAZ MATERIAŁÓW 
ARCHIWALNYCH W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM 

URZĘDU MIASTA KATOWICE

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2177/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 4 stycznia 2022 r.

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady udostępniania dokumentacji budowlanej oraz materiałów archiwalnych 

w archiwum zakładowym Urzędu Miasta Katowice (zwanym dalej: archiwum).

2. Udostępnianie dokumentacji budowlanej oraz materiałów archiwalnych jest bezpłatne.

3. Bezpłatne udostępnianie dokumentacji budowlanej oraz materiałów archiwalnych nie obejmuje opłat 
skarbowych oraz wykonania uwierzytelnionych kserokopii dokumentów.

4. Dokumentację budowlaną oraz materiały archiwalne udostępnia się pracownikom Urzędu, stronom 
i osobom trzecim.

5. Dokumentację udostępnia się w pracowni archiwum zakładowego Urzędu Miasta Katowice przy 
ul. Francuskiej 70 (zwanej dalej: pracownią) we wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.30.

6. Kierownik archiwum może ograniczyć dostęp do dokumentacji budowlanej oraz materiałów 
archiwalnych, ze względu na: ograniczenia wynikające z obowiązującego prawa, ochronę stanu fizycznego 
dokumentów oraz ze względu na trwające prace ewidencyjne lub konserwatorskie.
II. Udostępnianie dokumentacji budowlanej

1. Dokumentacja budowlana udostępniana jest pracownikom Wydziału Architektury i Budownictwa lub 
pracownikom innych komórek organizacyjnych Urzędu za zgodą Naczelnika Wydziału Architektury i 
Budownictwa na podstawie karty udostępnienia akt w archiwum. Udostępnianie polega na: umożliwieniu 
wglądu w dokumentację w pracowni archiwum, z możliwością wykonywania kserokopii, wypożyczeniu (z 
wyjątkiem dokumentacji, której stan wymaga ochrony).

2. Dokumentacja budowlana jest udostępniana stronom występującym osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Warunkiem udostępnienia dokumentacji pełnomocnikowi jest złożenie dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

4. Stronie przysługuje prawo: wglądu do dokumentacji budowlanej obiektu, sporządzania notatek, odpisów 
i kopii za pomocą urządzeń służących do powielania i gromadzenia materiałów i informacji (kserokopiarka, 
aparat fotograficzny, skaner) będących jej własnością, uzyskania uwierzytelnionych kserokopii z akt, jeżeli jest 
to uzasadnione ważnym interesem strony, po uiszczeniu opłaty skarbowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

5. Dokumentacja budowlana nie jest wypożyczana stronom.

6. Dokumentacja budowlana jest udostępniana osobom trzecim dla potrzeb nauki i kultury na podstawie 
pisma z instytucji, w której pracują bądź studiują.

7. Osobom trzecim zamierzającym wykorzystać materiały archiwalne dla potrzeb nauki i kultury 
przysługuje prawo: wglądu do dokumentacji budowlanej, sporządzania notatek, odpisów i kopii za pomocą 
urządzeń służących do powielania i gromadzenia materiałów i informacji (aparat fotograficzny, skaner) 
będących własnością osoby korzystającej z akt.

8. Osobom trzecim dla potrzeb nauki i kultury nie udostępnia się dokumentacji budowlanej, jeżeli od 
momentu jej wytworzenia nie upłynęło 30 lat.

9. Dla potrzeb nauki i kultury udostępnia się dokumentacje budynków będących własnością prywatną pod 
warunkiem uzyskaniu zgody właściciela na udostępnienie dokumentacji.
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10. Publikowanie oraz wykorzystanie w publikacjach lub środkach masowego przekazu reprodukcji 
materiałów pochodzących z zasobu archiwum wymaga podpisania oświadczenia o sposobie wykorzystania 
materiałów archiwalnych oraz podania źródeł ich pochodzenia znajdującego się w podaniu o udostępnienie 
dokumentacji budowlanej (zał. nr 2 do zarządzenia).

11. Warunkiem udostępnienia dokumentacji budowlanej w pracowni jest złożenie podania (zał. nr 2 do 
zarządzenia).

12. Podania składane w innej formie również są rozpatrywane.

13. Podania można składać: w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek1 przy stanowisku Wydziału 
Architektury i Budownictwa oraz w archiwum zakładowym w godzinach pracy Urzędu, pocztą tradycyjną bądź 
elektroniczną, przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta

14. Podanie zostaje przekazane do Wydziału Budownictwa w celu uzyskania informacji czy poszukiwana 
dokumentacja została przekazana do archiwum zakładowego.

15. Wydział Architektury i Budownictwa przekazuje do archiwum w celu załatwienia sprawy podanie 
z adnotacją o numerze spisu zdawczo-odbiorczego, którym poszukiwana dokumentacja została przekazana do 
archiwum, bądź o braku dokumentacji.

16. Na podstawie informacji zawartych w podaniu oraz danych uzyskanych z Wydziału Architektury i 
Budownictwa pracownicy archiwum wyszukują i przygotowują bez zbędnej zwłoki dokumentację do 
udostępnienia.

17. O wyszukaniu i przygotowaniu materiałów do udostępnienia osoba zainteresowana zostanie 
powiadomiona listownie.

18. Dokumentacja udostępniana jest w obecności pracownika archiwum.

19. Przed udostępnieniem dokumentacji budowlanej w pracowni należy okazać dyżurującemu 
pracownikowi archiwum dokument tożsamości.

20. Każdorazowo udostępnienie dokumentacji budowlanej rejestrowane jest przez dyżurującego 
pracownika w wykazie użytkowników zasobu archiwum Urzędu Miasta Katowice. Wykaz zawiera: numer 
sprawy, datę, imię i nazwisko użytkownika, sygnaturę akt, numer dowodu tożsamości.

21. Jeśli w korzystaniu z dokumentacji udostępnianej do wglądu nastąpi przerwa przekraczająca 12 
miesięcy, podjęcie prac wymaga ponowienia zgłoszenia (tzn. złożenia podania).

22. Pracownicy archiwum oraz pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa odpowiedzialni są za 
udostępnianie zasobu, zobowiązani są udzielać ustnych informacji i wyjaśnień o zasobie archiwalnym, w 
granicach dopuszczanych przepisami prawa oraz informacji na temat zasad jego udostępniania.

III. Udostępnianie materiałów archiwalnych
1. Warunkiem udostępnienia materiałów archiwalnych w pracowni jest złożenie podania (zał. nr 3 do 

zarządzenia).

2. Podania składane w innej formie również są rozpatrywane.

3. Podania można składać: w archiwum zakładowym w godzinach pracy Urzędu, pocztą tradycyjną bądź 
elektroniczną, przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta.

4. Na podstawie informacji zawartych w podaniu pracownicy archiwum wyszukują i przygotowują bez 
zbędnej zwłoki materiałów archiwalnych do udostępnienia.

5. O wyszukaniu i przygotowaniu materiałów do udostępnienia osoba zainteresowana zostanie 
powiadomiona listownie.

6. Materiałów archiwalne udostępniane są w obecności pracownika archiwum.

7. Przed udostępnieniem materiałów archiwalnych w pracowni należy okazać dyżurującemu pracownikowi 
archiwum dokument tożsamości.

8. Każdorazowo udostępnienie materiałów archiwalnych rejestrowane jest przez dyżurującego pracownika 
w wykazie użytkowników zasobu archiwum Urzędu Miasta Katowice. Wykaz zawiera: numer sprawy, datę, 
imię i nazwisko użytkownika, sygnaturę akt, numer dowodu tożsamości.
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9. Jeśli w korzystaniu z materiałów archiwalnych udostępnianej do wglądu nastąpi przerwa przekraczająca 
12 miesięcy, podjęcie prac wymaga ponowienia zgłoszenia (tzn. złożenia podania).

10. Pracownicy archiwum oraz pracownicy odpowiedzialni są za udostępnianie zasobu, zobowiązani są 
udzielać ustnych informacji i wyjaśnień o zasobie archiwalnym, w granicach dopuszczanych przepisami prawa 
oraz informacji na temat zasad jego udostępniania.

11. Dokumentacja znajdująca się w zasobie Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Katowice może być 
wypożyczana na wniosek pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu, pracownikom Jednostek 
Organizacyjnych Miasta oraz pracownikom Spółek Miejskich.

III. Prawa i obowiązki użytkownika
1. Użytkownik ma prawo do: korzystania z księgozbioru archiwum zakładowego, korzystania z książek 

własnych przyniesionych do pracowni i zgłaszanych każdorazowo archiwiście, korzystania z własnego 
komputera przenośnego.

2. Użytkownik ma prawo do wykonania zdjęć analogowych lub cyfrowych bez użycia dodatkowego 
oświetlenia (np. lamp, fleszy itp.). Wykonywanie zdjęć musi być prowadzone w sposób nieinwazyjny dla 
dokumentów i niezakłócający pracy innych użytkowników pracowni.

3. W archiwum można uzyskać odpłatnie uwierzytelniona kserokopie dokumentu. Do udostępniania 
i wydawania uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum zakładowego 
upoważnieni są pracownicy archiwum zakładowego.

4. Nie wykonuje się kserokopii dokumentacji powstałej przed 1955 rokiem, z wyjątkiem wydawania 
uwierzytelnionych kserokopii stronom.

5. Użytkownik zobowiązany jest do dbałości o stan fizyczny i bezpieczeństwo zamówionej dokumentacji. 
Nie wolno ingerować w jej układ i treść, dokonywać poprawek, przeróbek i uzupełnień.

IV Postanowienia końcowe
1. Kierownik archiwum może podjąć decyzję o odmowie dostępu do dokumentacji budowlanej 

i materiałów archiwalnych osobom, które nagminnie łamią postanowienia niniejszego.
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Wniosek o udostępnienie dokumentacji budowlanej

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2177/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 4 stycznia 2022 r.

Dane wnioskodawcy (osoba, która będzie korzystać z dokumentacji) Określenie poszukiwanej dokumentacji

Imię i nazwisko............................................................................................... Adres poszukiwanego obiektu (wskazane jest podanie również dawnej

Adres...............................................................................................................
nazwy ulicy)....................................................................................................

Rok uzyskania pozwolenia na budowę (orientacyjnie)....................................
Dane osoby/instytucji, która zleciła korzystanie z dokumentacji Imię i nazwisko/nazwa instytucji, na rzecz której zostało wydane pozwolenie

Imię i nazwisko/nazwa.................................................................................... na budowę.......................................................................................................

Adres...............................................................................................................
Proszę o udostępnienie dokumentacji w celu: Rodzaj poszukiwanej dokumentacji (np. pozwolenie na budowę, projekt budynku, 

elewacja, rzut, itp.)..........................................................................
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Oświadczenia Adnotacje pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję regulamin udostępniania Nr spisu zdawczo-odbiorczego........................................................................
dokumentacji budowlanej oraz materiałów archiwalnych w archiwum
zakładowym Urzędu Miasta Katowice

d a ta , p o d p is , p ie c z ę ć  im ie n n a

d a ta  i p o d p is  w n io s k o d a w c y p ra c o w n ik a  W y d z ia łu  A rc h ite k tu ry  i B u d o w n ic tw a

Oświadczam, że informacje o osobach zawarte w udostępnionej mi dokumentacji Adnotacje pracowników archiwum
wykorzystam zgodnie z celem wskazanym w powyższym podaniu w sposób Nr spisu zdawczo-odbiorczego udostępnionej dokumentacji..........................
nienaruszający praw lub wolności obywateli, wynikający w szczególności z
przepisów chroniących dobra osobiste i dane osobowe

d a ta  i p o d p is  w n io s k o d a w c y

Oświadczam*, że reprodukcje i informacje z udostępnionej dokumentacji Uwagi..............................................................................................................
budowlanej wykorzystam w publikacji na temat:

W publikacji umieszczę informacje o miejscu przechowywania akt w archiwum
zakładowym Urzędu Miasta Katowice.

d a ta  i p o d p is  w n io s k o d a w c y d a ta , p o d p is , p ie c z ę ć  im ie n n a
p ra c o w n ik a  a rc h iw u m

* wypełnić jeśli dotyczy

Dane osobowe osób starających się o dostęp do dokumentacji są gromadzone i wykorzystywane tylko w zakresie udostępniania dokumentacji budowlanej, na 
zasadach określonych w przepisie art.23 ust. 7, pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926).
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2177/2022
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 4 stycznia 2022 r.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji archiwalnej

Dane wnioskodawcy (osoba, która będzie korzystać z dokumentacji)

Imię i nazwisko...............................................................................................

Określenie poszukiwanej dokumentacji

Adres...............................................................................................................

Proszę o udostępnienie dokumentacji w celu:..................................................

D a ta  i p o d p is  w n io s k o d a w c y
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Oświadczenia
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję regulamin udostępniania dokumentacji budowlanej oraz materiałów archiwalnych w archiwum 

zakładowym Urzędu Miasta Katowice.

data i podpis wnioskodawcy

Oświadczam, że informacje o osobach zawarte w udostępnionej mi dokumentacji wykorzystam zgodnie z celem wskazanym w powyższym podaniu w sposób 
nienaruszający praw lub wolności obywateli, wynikający w szczególności z przepisów chroniących dobra osobiste i dane osobowe.

data i podpis wnioskodawcy
Oświadczam*, że reprodukcje i informacje z udostępnionej dokumentacji budowlanej wykorzystam w publikacji na temat:

W publikacji umieszczę informacje o miejscu przechowywania akt w archiwum zakładowym Urzędu Miasta Katowice.

data i podpis wnioskodawcy

*wypełnić jeśli dotyczy

Dane osobowe osób starających się o dostęp do dokumentacji są gromadzone i wykorzystywane tylko w zakresie udostępniania dokumentacji budowlanej, na 
zasadach określonych w przepisie art.23 ust. 7, pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926)
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