KARTA USŁUG KU/WGN/4

Nazwa usługi / sprawy:

Ustalanie numeru porządkowego

Komórka organizacyjna:

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury

Osoby prowadzące sprawę:

Marika Cembrowicz - referent ds. geodezyjnych

Nr pokoju:
Nr telefonu:
e-mail:
Wymagane dokumenty:

Termin realizacji:

221
95 737 20 51, 95 737 20 00 - wew. 221
marika.cembrowicz@slubice.pl
- wniosek o ustalenie numeru porządkowego,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez
urząd podanych danych osobowych – w przypadku podania nr
telefonu lub/oraz adresu email we wniosku,
- załącznik: kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z
projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż
1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub
terenu.
- 17 zł - opłata skarbowa - wyłącznie za wydanie
zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym,
- 17 zł - opłata skarbowa - w przypadku złożenia dokumentu
stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa.
- do 30 dni

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Odbiór dokumentu:

osobiście w pokoju nr 221 (II piętro Urzędu Miejskiego w
Słubicach) lub drogą pocztową
Wyłączenia i zwolnienia z ewentualnej konieczności zapłaty
opłaty skarbowej, stosownie do art. 2 i 7 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) –
Rozdział 8a,
- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1472),
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9
stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i
adresów (Dz. U. poz. 125),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze. zm.).
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego, link
http://www.slubice.pl/pl/geodezja-karty

Opłaty:

Informacje dodatkowe:

Podstawa prawna:

Pliki do pobrania:
Opracował (a):
Joanna Górnik
Data 20.03.2015r.

Zaktualizował (a):
Marika Cembrowicz
Data: 05.03.2019 r.

Zatwierdził (a):
Jolanta Codogni
Data 20.03.2015r.
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