GP-3

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

Wersja Nr 01

Dni i godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00 - 15.00,
środa 7.00 - 16.00, piątek 7.00 - 14.00.

Data zatwierdzenia:

tel.: (+48) 552614151
fax. 55 279 23 06
e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl

Rodzaj usługi:

29.04.2016r.

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Podstawa prawna:

Art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.) w związku
z § 5 rozporządzenia
Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia
9 stycznia
2012r.
w sprawie
ewidencji
miejscowości,
ulic
i adresów (Dz. U. z 2012r. poz. 125)

Wymagane
dokumenty:

l.Władający
nieruchomością powinien złożyć wniosek zawierający
jego imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
dokładne położenie nieruchomości (określenie podmiotu wniosku,
numer działki i obręb ewidencyjny), druk GP-3
2. Załączniki:
Załącznikiem
może być aktualna
kopia mapy:
zasadniczej,
ewidencyjnej w skali nie mniejszej niż 1:5000

Opłaty:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia
sprawy:

Do 30 dni.

Miejsce złożenia
dokumentów:

Urząd Gminy Kwidzyn, 82-500
Kwidzyn,
Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1 (parter)
tel. 55 261 41 51

Miejsce
załatwienia

Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka
pokój nr 10 (parter)
tel. 55 261 41 77

Osoba
odpowiedzialna:

Emilia Woźniak - Insp. ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa
Robert Paziewski- Insp. ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa

Sposób
załatwienia
spraw:

Zawiadomienie

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

ul.

Grudziądzka

30

30,

Dodatkowe
informacje:

Wyszczególnienie

Zawiadomienie zwyczajowo jest przesyłane listem poleconym.
Można je również odebrać osobiście po wcześniejszym umówieniu
się z pracownikami.
Osoby zainteresowane
proszone są
o zamieszczenie na wniosku
numeru
telefonu
w celu
powiadomienia, że zawiadomienie jest gotowe do odbioru.

Imię i nazwisko

data i podpis

Opracowali :

Emilia Woźniak
Robert Paziewski

25.04.2016r.

Zaakceptowała:

Anna Mielniczek
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Zaopiniował:

Jan Kandyba
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Zatwierdziła:

Ewa Nowogrodzka
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