Urząd m.st. Warszawy
Biuro Geodezji i Katastru
02-567 Warszawa, ul. Sandomierska 12

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wnioskodawca:
Nazwisko

Imię/imiona

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

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

Adres zamieszkania
miejscowość: .......................................................................

Dane kontaktowe*
telefon .........................................

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

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

e-mail ..........................................
nr domu ................... nr lokalu.............................................

Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

Adres siedziby

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

miejscowość: .......................................................................
kod pocztowy: ................. ulica ...........................................

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

nr domu ................... nr lokalu.............................................
Miejscowość

ulica

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek:
obręb ewidencyjny numer działki ewidencyjnej
usytuowanie budynku1

Warszawa, dzielnica
.....................................

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

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

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

1.
2.

budynek naziemny
budynek podziemny

status budynku2
1.
2.
3.

budynek istniejący
budynek w trakcie budowy
budynek prognozowany

Załącznik:
1. Kopia mapy3 ........................................ w skali ............................, na której kolorem .............................. wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.

................................... dnia .....................202…. 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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Uwagi:
1. funkcja budynku2: mieszkalny, handlowo-usługowy, inna
2. ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………….…….
3. …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
Sposób odbioru:
 Zawiadomienie odbiorę osobiście w Biurze Geodezji i Katastru
 Zawiadomienie proszę przesłać pocztą na adres jw.
 Zawiadomienie odbiorę osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy .................................................
(*) dane nieobowiązkowe – wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta m.st. Warszawy moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu, e-mail w celu ułatwienia przeprowadzenia czynności
w sprawie ustalenia (zmiany, wykreślenia) numeru porządkowego. Zgody udzielam na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO 4, który dotyczy przetwarzania danych osobowych na podstawie
dobrowolnej zgody.

................................... dnia .....................202…. r. ....................................................
(podpis wnioskodawcy)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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