
 

AB.6740.ZŚ…………….2021 

Otwock, ………………. 

 

                                   STAROSTA OTWOCKI 

ul.  Górna 13; 05-400 OTWOCK 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

W SPRAWIE SAMODZIELNEGO LOKALU MIESZKALNEGO 

LUB LOKALU O INNYM PRZEZNACZENIU 
 

 

 

Wnioskodawca  
 

............................................................................................................................................. 
 (imię i nazwisko lub nazwa, adres oraz telefon kontaktowy) 

 

....................................................................................................................................................... 

na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. – o własności lokali (tekst jednolity                        

Dz. U. z 2021 r. poz. 1048 wnoszę o wydanie zaświadczenia 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia) 

 

na terenie położonym   

 

w................................................................................................ przy ul. ................................................... 

 

gmina ...................................................... nr ewidencyjny działki lub działek budowlanych …………… 

 

 w obrębie ewidencyjnym ................................. 

 

……................................................................... 
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej) 

 

……………………………………………………………….. 

                                                                                   /Telefon kontaktowy/        

 

-VERTE- 



 

5. Dokument potwierdzający możliwość użytkowania budynku  

 

\ 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnione] 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Powiatu Otwockiego. Przetwarzamy Państwa 

dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa 

oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia                                

i wniesienia sprzeciwu, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa. Więcej 

informacji znajdą Państwo  w siedzibie Administratora i na stronie https://www.bip.powiat-

otwocki.pl w zakładce RODO.  

 

A Do wniosku załączam: Ilość 

1.  rzuty i przekroje odpowiednich części budynku, będące w posiadaniu właściciela lub zarządcy lub 

inwentaryzacja budowlana, z zaznaczonym lokalem i pomieszczeniami przynależnymi, z 

aktualnym oświadczeniem właściciela, że po zakończeniu budowy / przebudowy/ nie zostały 

wprowadzone żadne zmiany 

 

2.  w przypadku braku ww. rysunków - inwentaryzację budowlaną odpowiedniej części 

budynku wykonaną przez osobę z uprawnieniami budowlanymi lub szkice (czyli 

uproszczone rysunki) przedstawiające rzuty i przekroje lokali i pomieszczeń 

przynależnych, z jednoznacznym opisem pomieszczeń, opatrzone oświadczeniem 

właściciela, że przedstawiony stan jest aktualny, a po zakończeniu 

budowy/przebudowy nie zostały wprowadzone żadne zmiany. Szkice powinny być 

dodatkowo opatrzone oświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, że 

dany lokal spełnia wymogi art. 2 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca1994 r. O własności 

lokali (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1048) i może służyć swemu przeznaczeniu. 

 

3.  
mapa ewidencyjna lub kopia mapy zasadniczej 

 

4.  
pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy 

 

https://www.bip.powiat-otwocki.pl/
https://www.bip.powiat-otwocki.pl/

