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URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH 
ul. Strzelców Bytomskich 3 • 44-120 Pyskowice

Wnioskodawca
(nazwisko i imię lub nazwa firmy) 

adres:  
 (ulica, nr lokalu) 

 (kod pocztowy, miasto) 

telefon:
(stacjonarny, komórkowy) 

PESEL NIP1)

  (osoba fizyczna)      (firma) 

WNIOSEK 

potwierdzenie wpływu 

1) Nie dotyczy:  
 - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 
 - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.  

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

BI-1.1.F

 o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości 

Wnoszę o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w:                 

  nazwa całego zamierzenia budowlanego 

Adres inwestycji:

Obręb ewidencyjny:

ZAŁĄCZNIK:

-   Kopia mapy (zasadniczej / ewidencyjnej / z projektem podziału / topograficznej / projektu zagospodarowania działki lub terenu) 
    w skali nie mniejszej niż 1: 10 000.

  Pyskowice, dnia ………………… ……………………….………………. 
podpis wnioskodawcy 

 

Numer działki (działek):

Status budynku: budynek istniejący.

budynek w trakcie budowy.

budynek prognozowany.

Usytuowanie budynku: budynek naziemny.

budynek podziemny.
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