Urząd Gminy Jakubów
ul. Mińska 15, 05 - 306 Jakubów

Karta usług

tel. 25-757-91-90, fax 25 757-91-90
www.jakubow.pl
Urząd Gminy
Jakubów

mail: sekretariat@jakubow.pl

Nr
IN.0143.4.2013

Numeracja porządkowa nieruchomości
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji
Pokój nr 13, tel. 25 758 20 57, e-mail: inwestycje@jakubow.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek
730 – 1700
wtorek – piątek
730 – 1530
czwartek
dzień wewnętrzny
Osoba do kontaktu:
Marzena Rek – Kierownik Referatu Inwestycji
Sposób załatwienia sprawy:
- Zawiadomienie - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.
- Zaświadczenie – potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zainteresowanego
2. Mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dot. nieruchomości zabudowanych).
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.
Formularz do pobrania:
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego numer porządkowy nieruchomości.
Opłaty:
- Zawiadomienie – nie podlega opłacie skarbowej.
- Zaświadczenie - opłata skarbowa za wydane zaświadczenie w wysokości - 17,00 zł na konto
bankowe Urzędu Gminy: Bank Spółdzielczy O/Jakubów 61 9226 0005 0050 0294 2000 0010.
Czas załatwienia sprawy:
Niezwłocznie – do 7 dni.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Podstawa prawna
- Art. 47 a ust. 1 pkt. 1 u stawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t. j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 520 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie ewidencji
miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. poz. 125),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
Informacje dodatkowe
Brak
Sporządziła:
Sprawdził: Sekretarz Gminy
Zatwierdził: Wójt Gminy
Marzena Rek
Justyna Miłaczewska
Hanna Wocial
25.08.2016 r.

Jakubów, dnia.........................................
.................................................................................
Imię i nazwisko
.................................................................................
Adres
.................................................................................
Telefon

Wójt Gminy Jakubów

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym dla
budynku zlokalizowanego na działce ewidencyjnej*/ dla nieruchomości stanowiącej działkę
ewidencyjną*:
a)

miejscowość ………………………………………………………………………….,

b)

numer działki ewidencyjnej ………………………………………………………….,

c)

numer księgi wieczystej ……………………………………………………………..,

celem przedłożenia w …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

……………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Opłata skarbowa:
za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym – 17 zł

* właściwe podkreślić

Wójt Gminy Jakubów
ul. Mińska 15
05-306 Jakubów
WNIOSEK
o ustalenie numeru porządkowego budynku
Wnioskodawca:
Nazwisko

Imię/Imiona

Adres zamieszkania

Dane kontaktowe

………………………………….

………………………………….

miejscowość: ……………………………………………………………………………………………

telefon ………………………

………………………………….

………………………………….

kod pocztowy: …………………………… ulica …………………………………………………..

e-mail ……………………….

nr domu …………………………………….. nr lokalu ……………………………………………

………………………………….

Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

Adres siedziby

Dane kontaktowe

…………………………………………………………………………..

miejscowość: ……………………………………………………………………………………………

telefon ………………………

…………………………………………………………………………..

kod pocztowy: …………………………… ulica …………………………………………………..

e-mail ……………………….

nr domu …………………………………….. nr lokalu ……………………………………………

………………………………….

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek:
miejscowość

ulica

obręb ewidencyjny

numer działki ewidencyjnej

…………………………

…………………………

………………………………

…………………………………………

…………………………

…………………………

………………………………

…………………………………………

1

usytuowanie budynku
1.budynek naziemny
2.budynek podziemny

2

status budynku

1.budynek istniejący
2.budynek w trakcie budowy
3.budynek prognozowany

Załącznik:
1.Kopia mapy ........................... w skali ................., na której kolorem ........................ wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.
3

.............................., dnia ............. 20... r. ....................................................
(podpis wnioskodawcy)
Niepotrzebne skreślić.
Właściwe podkreślić.
3 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.
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2

