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KARTA INFORMACYJNA NR ŚRB.0143.52.1.2012 
 

 
NAZWA SPRAWY: 
 

Wydawanie zaświadczeń potwierdzające powierzchnię uŜytkową i wyposaŜenie 
techniczne domu mieszkalnego jednorodzinnego 

 
PPOODDSSTTAAWWAA  PPRRAAWWNNAA:: 
− Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych 

(Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami) - § 5 ust. 2. 
− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst:  

Dz.U. z 2000r.  Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) - art. 217 § 2 ust. 1.  
 
WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia. 
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej. 

 
WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

1. Wydanie zaświadczenia -  17zł 
Zwalnia się z opłaty skarbowej np:  

− jednostki budŜetowe,  
− jednostki samorządu terytorialnego,  
− organizacje poŜytku publicznego, jeŜeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie 

czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w 
związku z nieodpłatną działalnością poŜytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie,  

− osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo 
wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument 
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub kopię przedstawią 
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa, 
 

Opłatę skarbową moŜna wnieść:  
• gotówką - w kasie Starostwa Powiatowego w Węgrowie (budynek główny, piętro1)  
• w formie bezgotówkowej - na niŜej podane konto Urzędu Miejskiego w Węgrowie  
 Bank PKO BP SA  o/Węgrów  
 Nr konta 75 1020 4476 00008902 0094 6004 ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty  
 

 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

Wydział Środowiska Rolnictwa i Budownictwa – mający swoją lokalizację w budynku przy ul. 
Piłsudskiego 23, na I piętrze, tel. (025) 792-20-31. 

 
TERMIN ODPOWIEDZI: 
 W przypadku złoŜenia kompletnego wniosku zaświadczenie zostanie wydane bez zbędnej zwłoki  
 w okresie do 7 dni.  

 



TRYB ODWOŁAWCZY: 
Dotyczy wyłącznie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. ZaŜalenie na postanowienie 
wnosi się, za pośrednictwem Starosty  Węgrowskiego, w terminie do 7 dni od dnia jego doręczenia. 
ZaŜalenie składa się w sekretariacie tut. Urzędu, bezpośrednio w wydziale  lub moŜna wysłać je pocztą.  
 Termin do wniesienia zaŜalenia będzie zachowany takŜe wtedy, gdy przed jego upływem pismo 
zawierające zaŜalenie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym. 

 
UWAGI: 

1. Organ administracji państwowej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie 
faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonych przez organ ewidencji, rejestrów bądź 
innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. 

2. Organ administracji państwowej, przed wydaniem zaświadczenia, moŜe przeprowadzić w koniecznym 
zakresie postępowanie wyjaśniające. 

 
 
PLIKI DO POBRANIA: 
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