
 

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU 

Wydział Architektoniczno-Budowlany 
 

SYMBOL 
AB 07 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O SAMODZIELNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO 
LUB UŻYTKOWEGO 

Podstawa prawna: 
-   art. 217 2 pkt. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w związku 

z art. 2 ustawy  z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, 
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
 
I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców.    
2. Formularz wniosku można pobrać na stronie www.bip.powiat.slupsk.pl. 
Wnioski przyjmowane są w Birze Obsługi Mieszkańców, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego 
w Słupsku,  ul. Szarych Szeregów 14. 
 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:  
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego/użytkowego 

(formularz AB-07). 
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. 
 

III. OPŁATY: 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

Zgodnie z przepisami Kpa, lecz nie dłużej niż do 7 dni od dnia złożenia wniosku. 
 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:   
Na postanowienie stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku 
w terminie 7 dni od daty otrzymania za pośrednictwem Starosty Słupskiego. 

 

VI. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wydział Architektoniczno–Budowlany (AB), pok. 106 (I piętro), tel. 59 84-18-548, pok. 107 (I piętro),                  
tel. 59 84-18-594, pok. 108 (I piętro), tel. 59 84-18-546, e-mail: architektura@powiat.slupsk.pl 
 

 

http://www.bip.powiat.slupsk.pl/
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