
 
 

 
Dotyczy:  Wniosku o POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI DLA LOKALU MIESZKALNEGO w 
celu potwierdzenia spełnienia wymagań, o których mowa w Dekrecie Legislacyjnym z 
dnia 25.07.1998 nr 286 wraz z późniejszymi zmianami. 
 
Ja, niżej podpisany(a)  

__________________________________________________________ 

 urodzony(a) w __________________________________________ Prow. _____ dnia __ 

.__.____ 

 Kod podatkowy_________________________________________ 

zamieszkały(a) w _________________________ ul.______________________ nr______ 

telefon ____________________ 

w charakterze 

 □ Właściciela lokalu będącego przedmiotem zaświadczenia 
 □ Podnajemcy lokalu będącego obiektem zaświadczenia 
 □ Zamieszkującego lokal będący przedmiotem zaświadczenia 
 □ inne __________________________________ 
 

WNIOSKUJĘ 
o wystawienie mi świadectwa dotyczącego lokalu znajdującego się w gminie Lari, 

dzielnica/miejscowość _____________________________________________ 

ul. _______________________________ nr _______, 

określonego w Agencji Terenowej miasta Piza w Katasterze Budynków gminy Lari na 

arkuszu mapy nr __________   Działka nr _______________ nr podrzędny __________ 
 
na użytek zgodny z obowiązującym prawem i w szczególności do celów: 
□ Łączenia rodzin (patrz: załączona wymagana dokumentacja) 
□ Dekretu o napływie migracyjnym obywateli spoza Unii Europejskiej  
□ Odnowienia zezwolenia na pobyt/zezwolenia na pobyt obywateli WE (dawna karta pobytu)  

Do Pana BURMISTRZA gminy 
LARI 
Prowincji Piza 

  
Obowiązujący 

znaczek 
opłaty 

skarbowej 

 

Biuro Techniczne  
Urząd Urbanistyki – Budownictwo prywatne 

   

Piazza Vittorio Emanuele II, 2       
56035 – Lari (Pisa)    

   
     

 
 CZĘŚĆ ZASTRZEŻONA DLA URZĘDU 
REJESTROWEGO 

 
SPRAWA nr ___________________ 
 

DATA    :  ______________________ 

 

 

NR PROTOKOŁU  :   _____________________ 
 



□ Odnowienia zezwolenia na pobyt  
□ Inne _________________  
 
W tym celu  

INFORMUJĘ, ŻE  
WŁAŚCICIELEM lokalu jest ______________________________________________;  

PODMIOTEM kontraktu najmu/użyczenia jest 

_____________________________________.  

 
 ZAŁĄCZAM DO WNIOSKU NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 
  

애 Kserokopię kontraktu własności/wynajmu/inne _____________________________ 
    dotyczącego lokalu, ważnego i należycie zarejestrowanego 
 

lub 

애 Oświadczenie o dziedziczeniu dotyczące lokalu; 
 
애 Kserokopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, zezwolenie na 
pobyt, zezwolenie na pobyt w ramach WE); 
 
애 Zaświadczenie z kontroli katastralnej zaktualizowane, z podaniem liczby pomieszczeń; 
 
애 Plan katastralny lokalu będącego przedmiotem zaświadczenia (wystawiony przez Urząd 
Prowincjalny Agencji Terenowej miasta Piza) 
 

lub 

애 Oświadczenie o zgodności budowlano-urbanistycznej ze stanem faktycznym lokalu 
wystawione przez właściciela (poprzez wypełnienie załączonej karty „A”) 
 
UWAGA wymagana obowiązkowo dokumentacja dla zaświadczeń do celów ŁĄCZENIA 
RODZIN: 
 

애 Plan lokalu w skali 1:50 lub 1:100 sporządzony, opatrzony znaczkami opłaty skarbowej i 
podpisany przez upoważnionego technika (obejmujący przeznaczenie, powierzchnie, 
wysokość pomieszczeń i wymiary okien) z odpowiednim oświadczeniem o zgodności 
reprezentacji graficznej z rzeczywistym aktualnym stanem lokalu)  
 
애 Inne  
  (wyszczególnić)________________________________________________________  
 
Lari, dnia___________________ 

    Podpis wnioskodawcy   
 

_____________________ 



 
KARTA „A ”  

Oświadczenie o zgodności budowlano-urbanistycznej lokalu 
 

OŚWIADCZENIE ZASTĘPUJĄCE POTWIERDZENIE PRZEZ ŚWIADKÓW FAKTÓW 
POWSZECHNIE ZNANYCH  

(Art. 47 Dekretu Prezydenta Republiki z dnia 28.12.2000 nr 445)  
 

Ja, niżej podpisany(a) ________________________________________________________ 
urodzony(a) w ___________________________________________dnia 
__________________zamieszkały(a)/z siedzibą w 
___________________________________dzielnica_____________________________________ ul. 
_______________________________________nr ___, telefon ______________________ 
Kod podatkowy_________________________________________ 
w charakterze: WŁAŚCICIELA/(inny tytuł) _______________________________________________ 
lokalu znajdującego się w gminie Lari, dzielnica/miejscowość 
_________________________________ 
ul. ___________________________ nr ______, określony w Agencji Terenowej miasta Piza w 
Katasterze Budynków gminy Lari na arkuszu mapy nr ____Działka nr ________ nr podrzędny 
_________;  
 
w rozumieniu i z konsekwencjami, o których mowa w art.47 Dekretu Prezydenta Republiki z dnia 
28.12.2000, nr 445, świadomy (a), że Oświadczenia fałszywe lub wykorzystanie dokumentów 
sfałszowanych są karane na mocy Kodeksu Karnego 

 
OŚWIADCZAM 

 
- REALIZACJA/BUDOWA LOKALU -  

� Powyższy lokal będący przedmiotem wniosku o zaświadczenie został zrealizowany zgodnie z:  
   (Zezwoleniem na budowę/Koncesją bud./inne, wyszczególnij) 
______________________________________ Nr°__________________ z dnia ___.____._______ 
______________________________________ Nr°__________________ z dnia ___.____._______ 

 
� Lokal będący przedmiotem wniosku o zaświadczenie istniał już w dniu wejścia w życie Ustawy z 
dnia 6 sierpnia 1967, nr 765 (obowiązującej od dnia 1 września 1967);  
� Lokal będący przedmiotem wniosku o zaświadczenie istniał już w dniu wejścia w życie Ustawy z 
dnia 17 sierpnia 1942, nr 765 (obowiązującej od dnia 17 paździenika 1942);  

 
- PRZEBUDOWY LOKALU -  

� Lokal nie był poddawany przebudowie i w okresie jego realizacji nie przeprowadzano interwencji 
budowlanych lub zmiany przewidywanego użytkowania, które wymagałyby prawnego tytułu 
budowlanego (zezwolenia na budowę, koncesji budowlanej, deklaracji o rozpoczęciu działalności, 
sanacji bezprawia budowlanego w zamian za uiszczenie przewidzianych ustawą opłat itd.),  

 
� Lokal był poddany przebudowie na mocy :  

(Zezwolenia na budowę/Koncesji bud./deklaracji o rozpoczęciu działalności/inne, 
wyszczególnij) 

______________________________________ Nr°__________________ z dnia ___.____._______ 
______________________________________ Nr°__________________ z dnia ___.____._______ 

 

ZGODNOŚĆ LOKALU Z PRAWEM BUDOWLANYM 

Aktualny stan lokalu jest zgodny z przywołanymi dokumentami budowlanymi w 
zakresie „legalności lokalu” i „przebudowy lokalu”, i lokal ten jest aktualnie w dobrym 
stanie użytkowym oraz jest odpowiedni z punktu widzenia higieniczno-sanitarnego. 
  
 



 
 
Załączam do niniejszego dokumentu kopię kserograficzną dokumentu poświadczającego tożsamość zgodnie 
z Dekretem Prezydenta Republiki z dnia 28.12.2000, nr 445 
 
        PODPIS SKŁADAJĄCEGO 
OŚWIADCZENIE 
 


