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KARTA INFORMACYJNA NR G.0143.20.1.2012

NAZWA SPRAWY:
Wniosek o ujawnienie samodzielnych lokali 
nie stanowiących odrębnych nieruchomości

PODSTAWA PRAWNA:

1.Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.   1287 ze zm.),

2.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zaświadczenie Starosty Węgrowskiego o samodzielności lokali, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) wraz z dokumentacją 
inwentaryzacyjną stanowiącą integralną część zaświadczenia.

2. Rysunki rzutów poziomych poszczególnych kondygnacji budynku w skali 1: 100 lub 1:200, na których 
przedstawione są:

a) ściany zewnętrzne kondygnacji i ściany poszczególnych izb oraz wymiary tych ścian

b) granice i numery poszczególnych samodzielnych lokali oraz granice i oznaczenia poszczególnych pomieszczeń 
przynależnych do lokali, jeżeli pomieszczenia te znajdują się wewnątrz budynku,

c) otwory okienne i drzwiowe w budynku.

Tylko w przypadku, jeżeli dokumentacja inwentaryzacyjna, o której mowa w pkt 1 ich nie zawiera.

3. Wykaz samodzielnych lokali w budynku zawierający następujące informacje:

a) numer ewidencyjny budynku,

b) numer ewidencyjny lokalu,

c) kondygnacja, na której znajduje się lokal (piwnica, suterena, I piętro, II piętro itd.),

d) podstawowa funkcja lokalu (mieszkalny, niemieszkalny),

e) liczba izb wchodzących w skład lokalu,

f)pole powierzchni użytkowej lokalu,

g) informacja, czy lokal jest  odrębną nieruchomością, czy też jest częścią składową nieruchomości gruntowej,

h) numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu , jeżeli jest on odrębną nieruchomością,  

i)oznaczenie pomieszczeń przynależnych do lokalu, ich podstawowe funkcje użytkowe (piwnica, garaż, miejsce 
postojowe w wielostanowiskowych garażach, strych, komórka, inne) oraz powierzchnia użytkowa,

j) łączne pole powierzchni użytkowej lokalu i pomieszczeń przynależnych do lokalu,

k) łączne pole powierzchni użytkowej wszystkich samodzielnych lokali w budynku i pomieszczeń przynależnych 
do tych lokali.
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4. Dla pomieszczeń przynależnych znajdujących się na zewnątrz budynku – kopia mapy ewidencyjnej lub 
zasadniczej zawierającej oznaczenia i granice tych pomieszczeń.

 Załączniki opracowuje osoba legitymująca się odpowiednimi uprawnieniami
WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Bez opłat
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro podawcze (parter)
telefon (25) 792-22-23 
Czas pracy:  poniedziałki  8.00-16.00, wtorki  8.00-17.00,środy-czwartki 8.00-16.00,piątki 8.00-15.00 

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak

UWAGI:
Brak uwag

PLIKI DO POBRANIA:
1. Wniosek
2. Arkusz danych ewidencyjnych lokali
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