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      Wójt Gminy Sobków 
      Plac Wolności 12, 28-305 Sobków 

                                    Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska, 
      Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem 

 
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 

Załączniki: 
1. Kopia mapy3  ……………………………..  w skali ……………………. , na której kolorem …………………..…………... wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku. 
2. Inne  ……………………………………………..……………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
 
 

………………………………., dnia …………… 20……r. ………………………………………… 
                                                                                  (podpis wnioskodawcy) 

1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Właściwe podkreślić. 
3 Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu. 

Wnioskodawca: 
Nazwisko Imię/imiona Adres zamieszkania Dane kontaktowe 

 
…………………………………….. 

 
…………………………………….. 

 
 

 
………………….………………….. 

 
…………………….……………….. 

 
miejscowość:  ……………………………………………………. 
 
Kod pocztowy:  …………….. ulica ……………………………. 
 
Nr domu  ……………..  nr lokalu  …………………………….. 

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

Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej Adres siedziby  
 

…………………………………………………………………….……………… 
 

……………………………………………………………………………….…… 
 
 

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

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

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek: 

Miejscowość ulica Obręb ewidencyjny Numer działki 
ewidencyjnej Usytuowanie budynku1 Status budynku2 

 
……………………….. 

 
………………...………… 

 
 

 
…………………………….. 

 
………………… 

1. budynek naziemny 
2. budek podziemny 

 

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

 Wnioskodawca, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 zw zm.), ustawy z dnia 15.11.1984r. 
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) i ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) zobowiązany jest do złożenia 
informacji w sprawie podatku od nieruchomości (druk do pobrania w Urzędzie Gminy Sobków- Referat Planowania i Finansów-pokój nr 1 lub ze strony internetowej 
www.bip.sobków.pl). 

 Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych i ścieków. W związku z tym należy dostarczyć w/w umowę po 
zakończeniu budowy budynku tj. po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 
zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (podstawa– art.54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623).  

         
  


