WÓJT GMINY NOWY TARG
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wnioskodawca:
Nazwisko

Imię/imiona

Adres zamieszkania

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

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

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

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

Dane kontaktowe

miejscowość: ........................................................................................
kod pocztowy: ...................... ulica ….................................................
nr domu ............................... nr lokalu .................................................

Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

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

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

kod pocztowy: .................... ulica ........................................................
nr domu .............................. nr lokalu ..................................................

……………………………….......

ulica

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek:
Numer działki
obręb ewidencyjny
ewidencyjnej

………….………………………

e-mail ...............................................

Adres siedziby

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

miejscowość

telefon ..............................................

……………….…………………

……………………….......

telefon ..............................................
e-mail ...............................................

usytuowanie
budynku1

status budynku2

1. budynek naziemny

1. budynek istniejący

2. budynek

2. budynek w trakcie

podziemny

budowy
3. budynek
prognozowany

Załącznik:
1. Kopia mapy3 ....................................... w skali ............................., na której kolorem ............................................. wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.
Nowy Targ, dnia ...................20…….. r. ...................................................................
(podpis wnioskodawcy)
_____________________
1
Niepotrzebne skreślić.
2
Właściwe podkreślić.
3
Załącznikiem może być kopia mapy z naniesionym budynkiem .

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z ustaleniem numeru porządkowego.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Nowy Targ z siedzibą przy ul. Bulwarowej 9, 34-400 Nowy Targ.
2.
Moje dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w związku z ustaleniem numeru porządkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t). W razie konieczności dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
3.
Podanie danych jest dobrowolne, mam prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub i ich poprawienia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
………………………………………..
…………………………………………………………..
Miejscowość, data

czytelny podpis

Wymagane dokumenty:
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku zawierający: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, określenie statusu budynku (budynek istniejący/w
trakcie budowy/prognozowany do wybudowania) oraz jego usytuowanie (budynek naziemny/podziemny).
2.
Załączniki:
a. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości - w przypadku, jeśli wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków,
b. w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku w budowie - oświadczenie o rozpoczęciu budowy oraz ostateczna decyzja pozwolenia na budowę z załącznikiem graficznym,
c. w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania i działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
 ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym z własnoręcznie wrysowanym budynkiem lub
 ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z kopią projektu zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do tej decyzji.
1.

