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WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O SAMODZIELNOŚCI LOKALI
Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego/użytkowego (B 12).
2. Dokument świadczący o zakończeniu budowy – kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy, pozwolenia na
użytkowanie budynku lub dokumentu świadczącego o przeprowadzonej przebudowie lub zmianie sposobu
użytkowania. W przypadku braku takich dokumentów – należy podać rok zakończenia budowy.
3. Niezbędne informacje i materiały rysunkowe:
a) 2 egzemplarze kopii rysunków z dokumentacji budowlanej. Na rzutach kondygnacji należy wyszczególnić
lokal i pomieszczenia przynależne. Rysunki należy opatrzyć oświadczeniem właściciela potwierdzającym, że
przedstawiony na nich stan jest aktualny a po zakończeniu budowy (przebudowy) nie zostały wprowadzone
żadne zmiany.
b) w przypadku budynków starych (gdy właściciel nie posiada dokumentacji budowlanej):
 2 egzemplarze inwentaryzacji budowlanej, wykonanej przez osobę posiadającą odpowiednie
przygotowanie zawodowe. Inwentaryzacja powinna zawierać rzuty kondygnacji (fragmentów
kondygnacji) z opisem pomieszczeń i oznaczeniem granic lokalu oraz pomieszczeń przynależnych,
przekrój pionowy i opis (w niezbędnym zakresie).
 2 egzemplarze uproszczonych rysunków fragmentu budynku (rzuty i przekroje z wysokościami
pomieszczeń). Na rysunkach należy jednoznacznie przedstawić podstawowe elementy budowlane,
graficzne oznaczenie granic lokalu oraz jego położenia względem części wspólnych i innych lokali,
a także opis pomieszczeń.
Rysunki należy opatrzyć dodatkowym oświadczeniem osoby uprawnionej potwierdzającym, że dany lokal może
służyć swemu przeznaczeniu, a przedstawiony stan jest aktualny na dzień złożenia wniosku.
4. Pełnomocnictwo wydane osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.
II. OPŁATY:
Od zaświadczenia: 17 zł.
 nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia oraz złożenie pełnomocnictwa w sprawach nauki,
szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 zwalnia się od opłaty skarbowej: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
pożytku publicznego w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, osoby które przedstawią
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem
na konto nr: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010
Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie zlokalizowanej na terenie Urzędu Miejskiego
w Słupsku lub w placówkach mBanku.
Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: BREXPLPWKOS.
Istnieje możliwość uiszczenia opłaty skarbowej w sekretariacie Wydziału Budownictwa za pośrednictwem
terminala płatniczego.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Budownictwa, Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk
telefon (0-59) 84 88 323, e-mail: wb@um.slupsk.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1) oraz na
podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) informuję, iż:przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane
w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska nie będzie udostępniał danych innym podmiotom
gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą przetwarzane w wyżej wymienionych
celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania.
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V. ODWOŁANIE:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii lub
sekretariacie Wydziału Budownictwa). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
stronie.
VI. UWAGI:
1. Organ administracji państwowej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów
albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych
znajdujących się w jego posiadaniu.
2. Organ administracji państwowej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym
zakresie postępowanie wyjaśniające.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, lub sekretariacie Wydziału Budownictwa.
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