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KARTA INFORMACYJNA

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
Znak: BA.705

ZAŚWIADCZENIE
O SAMODZIELNOŚCI LOKALU

Komórka organizacyjna:

Wydział Budownictwa i Architektury

Kategoria:
Wymagane dokumenty:

Budownictwo
1.
2.
3.
4.
5.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - druk nr BA-14
do pobrania w pok. 207 lub na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl,
Rzut kondygnacji (inwentaryzacja uproszczona) budynku z zaznaczonym lokalem
będącym przedmiotem wniosku,
Rzut piwnicy, strychu, komórki, garażu – w przypadku potrzeby – z zaznaczonymi
pomieszczeniami przynależnymi,
Mapa sytuacyjno-wysokościowa (szkic sytuacyjny), ukazująca położenie obiektu
w terenie,
Dokument o dopuszczeniu do użytkowania budynku, w którym lokal jest
usytuowany.

Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać: nazwisko i adres wnioskodawcy, nazwę
organu mającego wydać zaświadczenie, nr lokalu i adres budynku, w którym znajduje się
samodzielny lokal, datę i podpis wnioskodawcy.

Opłata skarbowa:

1. Za wydanie zaświadczenia – 17 zł
2. Od dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od
jego odpisu, wypisu lub kopi – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17,- zł.
OBOWIĄZEK ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ POWSTAJE Z CHWILĄ:
- złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
- złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz
jego odpisu, wypisu lub kopi.
Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:
Urząd Miejski w Łęcznej
PKO BP S.A. O/Łęczna
Nr 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410
Składający wniosek o wydanie zaświadczenia lub pełnomocnictwo zobowiązany jest
dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w oryginale lub uwierzytelnioną kopię
dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Zwolnienia z opłaty
skarbowej:

Nie podlega opłacie skarbowej:
 zaświadczenia wydawane w interesie publicznym,
 wydanie zaświadczenia albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopi w sprawach nauki,
szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis,
wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentów,
 złożenie dokumentu j.w. stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 złożenie dokumentu j.w., jeżeli mocodawcą są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności
urzędowej – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku
publicznego,
- osoby posiadające zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy
społecznej z powodu ubóstwa.
Zwalnia się z opłaty skarbowej:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności
urzędowej – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego,
- osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
oraz jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń
pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia
dokumentów:
Termin załatwienia
sprawy:
Forma załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Osoba odpowiedzialna
za załatwienie sprawy:
Podstawa prawna:

Biuro Obsługi Interesanta (KANCELARIA)
POKÓJ 111
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.
1. Wydanie zaświadczenia,
2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
Zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za
pośrednictwem Starosty w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Jolanta Gryglicka
Jadwiga Gerhard
Joanna Filipiak-Białek
- art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali;
- art.217, 218 i 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania
Administracyjnego.

