POWIAT ZGORZELECKI
Możliwości bez granic

Karta usług Nr PO.0143.9.2019
Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury i Budownictwa, pokój 310, 311 i 319;
tel. (0-75) 77 50 187 lub (0-75) 77 61 595.
Sposób załatwienia sprawy:
 Złożenie wniosku w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłanie pocztą na adres Starostwa.
 Postępowanie kończy się wydaniem zaświadczenia lub postanowieniem o odmowie wydania
zaświadczenia.
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty:
 Wniosek o wydanie zaświadczenia;
 Rzut odpowiedniej kondygnacji budynku wraz z zaznaczonym lokalem (w razie położenia
pomieszczeń poza budynkiem - także wyrys z operatu ewidencyjnego) – 2 egz.;
 Oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane, potwierdzające spełnienie
warunków samodzielności lokalu określonych w art. 2. ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca
1994r. o własności lokali - 2 egz.;
 Potwierdzenie zakończenia budowy/decyzja pozwolenia na użytkowanie lokalu
(w przypadku nowobudowanych, przebudowywanych lub rozbudowywanych lokali); dla
pozostałych budynków – inne dokumenty potwierdzające zgodność stanu faktycznego
ze stanem prawnym;
 W przypadku ustanowienia pełnomocnika do akt sprawy należy dołączyć oryginał
lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile jest wymagana).
Opłaty: Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 217 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego.
Tryb odwoławczy: W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia
Wnioskodawcy
służy
zażalenie
do
Samorządowego
Kolegium
Odwoławczego
za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego w terminie 7 dni od daty otrzymania
postanowienia.
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Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe
w Zgorzelcu, reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego, którego siedziba
znajduje się w Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900
Zgorzelec.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się listownie na adres Administratora, telefonicznie (603 154 875) lub
drogą mailową: iod@powiat.zgorzelec.pl.
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO: Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali; Ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wraz z aktami
wykonawczymi do wymienionych ustaw oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
w zakresie udzielonej zgody w celu wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawniane podmiotom, z którymi
Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów
informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz świadczenia usługi
serwera mailowego.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
sprzed jej cofnięcia;
6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00
7. Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania;
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne.
Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku
i zadania nałożonego ustawą na Administratora. W pozostałych przypadkach podanie
danych jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta
w dowolnym momencie ( kontakt listowny na adres Administratora bądź na adres
e-mail: iod@powiat.zgorzelec.pl).
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez
okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju
sprawy w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i
starostw powiatowych.
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……………………………………….
(miejscowość i data)
WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU/ LOKALI*
Starosta Zgorzelecki
Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Wnioskodawcy lub nazwa i adres
siedziby Wnioskodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………..………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania/siedziby, należy
podać również adres do korespondencji)
Ustanowiono / nie ustanowiono pełnomocnika*
Nr telefonu**:……………………………..
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali oraz na podstawie
art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ,wnoszę
o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu/ lokali*:
Rodzaj lokalu:
Mieszkalny *

Użytkowy *

(określić numer lokalu i położenie)

(określić numer lokalu, położenie
i przeznaczenie)

Pomieszczenia przynależne:
(wymienić rodzaj i określić położenie)

Rok zakończenia budowy lub wykonania robót budowlanych dla lokalu/ lokali:

Miejscowość:

Ulica:

Jednostka ewidencyjna:

Obręb:

Nr działki/ek ewidencyjnej/ych:

Cel, któremu ma służyć wydane zaświadczenie:

Do wniosku dołączam*:
1. Rzut odpowiedniej kondygnacji budynku wraz z zaznaczonym lokalem (w razie położenia
pomieszczeń poza budynkiem - także wyrys z operatu ewidencyjnego) – 2 egz.;
2. Oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane, potwierdzające spełnienie
warunków samodzielności lokalu określonych w art. 2. ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r.
o własności lokali - 2 egz.;
3. Potwierdzenie zakończenia budowy/decyzja pozwolenia na użytkowanie lokalu (w przypadku
nowobudowanych, przebudowywanych lub rozbudowywanych lokali); dla pozostałych
budynków
–
inne
dokumenty
potwierdzające
zgodność
stanu
faktycznego
ze stanem prawnym;
4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do akt sprawy należy dołączyć oryginał
lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem opłaty skarbowej;
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia zgodnie z załącznikiem do
ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2018 r. tj. tabela, cz. II, poz. 21 (w przypadku
lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne).

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej oraz znane mi są
przysługujące prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną na podany nr telefonu/adres e-mail w celu
realizacji żądania określonego we wniosku.

……………..…………………………………………..
(podpis inwestora lub pełnomocnika)
* Niepotrzebne skreślić
** Podanie danych jest dobrowolne

