znak sprawy (nadaje pracownik merytoryczny)
Urząd Gminy Stara Kornica

BUZ.6624.
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Wójt Gminy Stara Kornica
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wnioskodawca:
Nazwisko

Aktualny adres zamieszkania
/ adres siedziby

Imię/imiona

Dane kontaktowe

miejscowość:..........................................
.....................................................................
.....................................................................

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

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

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

Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

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

ulica…....................................................

e-mail

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

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

nr domu .................................................

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

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

...............................................................
kod pocztowy: ........................................

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

telefon

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

nr lokalu .................................................
.......................................

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek:
miejscowość

ulica

obręb ewidencyjny

Numer działki ewidencyjnej

………………………………...................... ………….………………………………… ……………….………………………….... ……………….………………………….
usytuowanie budynku1
1. budynek naziemny

2. budynek podziemny

status budynku2
1. budynek istniejący

2. budynek w trakcie budowy

3. budynek prognozowany

Załącznik:
1. Kopia mapy3 .............................................. w skali ............................., na której kolorem .............................................
wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sposób odbioru:
zawiadomienie odbiorę osobiście w Urzędzie Gminy Stara Kornica
zawiadomienie proszę przesłać pocztą na podany adres
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw.
„RODO”) informujemy, że zasady przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujące Panu/Pani prawa z tym związane opisane są w „Klauzuli informacyjnej”
zamieszczonej na stronie internetowej gminy: http://www.kornica.org w zakładce Informator/Polityka prywatności – RODO oraz w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych Wójta Gminy Stara Kornica. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że
zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej.

Stara Kornica, dnia ...................20…….. r.

..................................................................
(podpis wnioskodawcy)

_________________________
1 Niepotrzebne skreślić.
2
3

Właściwe podkreślić.
Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania
działki lub terenu.

Objaśnienia do wniosku:
Zgodnie z art. 47a. ust. 1 pkt 4) lit. a) ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne numery porządkowe nadaje się dla budynków:
1. mieszkalnych
2. innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi,
w tym w szczególności budynków:
a. biurowych,
b. ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej,
c. o charakterze edukacyjnym,
d. szpitali i opieki medycznej
e. oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej,
wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.

Rodzaje załączników:
1. mapa ewidencyjna (mapa z budynkiem ujawnionym w zasobie geodezyjnym, opatrzona
odpowiednią klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
lub
2. mapa zasadnicza (mapa z budynkiem ujawnionym w zasobie geodezyjnym, opatrzona
odpowiednią klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
lub
3. mapa z inwentaryzacji budynku (sporządzona przez geodetę uprawnionego)
lub
4. mapa z projektem podziału nieruchomości (mapa z budynkiem ujawnionym w zasobie
geodezyjnym, opatrzona odpowiednią klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej)
lub
5. projekt zagospodarowania działki lub terenu (dodatkowo dla budynku w trakcie budowy
kserokopia – potwierdzona za zgodność z oryginałem – ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowę, oświadczenie o rozpoczęciu budowy lub inny dokument potwierdzający
rozpoczęcie budowy)
lub
6. dla budynków prognozowanych:
a. kserokopia – potwierdzona za zgodność z oryginałem – ostatecznej decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym
z własnoręcznie wrysowanym budynkiem
lub
b. kserokopia – potwierdzona za zgodność z oryginałem – zgłoszenia budowy wraz
z załącznikiem graficznym z własnoręcznie wrysowanym budynkiem
UWAGA! Na załączniku do wniosku należy koniecznie kolorem wyróżnić budynek będący
przedmiotem wniosku.

