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Wrocław, 2019-0t-24
Sygnatura sprawy BRW-DIP-NA.6624.27 .2019
Numer ewidencyjny pisma 0000895612019|W
DoĘczy: ustalenie numer w porządkowych budynk w na działce

Zawiadomienie o ustaleniu numerow porządkowych budynk w

Na podstawie art. 47a i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.2101 ze zm./; oraz Rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2o7Ż r. W sprawie ewidencji
miejscowości, ulic i adres w /Dz.U. z 2oI2 r., PoZ. 725l zawiadamiam, Ze na wniosek
dotyczący ustalenia numer w porządkowych, budynki w trakcie budowy, połozone na
działce oznaczonej w operacie ewidencjl grunt w i budynk w jako działka nr 16/L;
AR_14; obręb Zakrz w we Wrocławiu, otrzymują numery porządkowe:

ulica Zatorska nr: 128, 130, L32, L34r 136, 138, L O, 142t t44
- zgodnie z załącznikiem, kt ry stanowi integralną część zawiadomienia.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2Ot7 r.
poz. 2101 ze zm') właściciele i zarządcy nieruchomości zabudowanych maJą obowiązek umieszczania
w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od
dnia zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce opr cz numeru porządkowego zamieszcza się
r wniez nazwę ulicy lub placu' W przypadku, gdy budynek połozony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,
tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się r wnież na ogrodzeniu.
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6ŁoWNY SpECjiilJsTASprawę prowadzi:

Ewa Pietkiew icz PW lWW 4 / DAR/B RW/BRW-Z DI P/BRW- DI P/B RW- DI P- NA
tel. :7 I 777 -92-13; e-mail : ewa.pietkiewicz@um.wroc.pl
Na wniosek następujących os b i podmiot w: Długosza Business Park Sp. z o.o.
Załączniki: mapa z oznaczoną numeracją porządkową
Zawiadomienie otrzymują:

(} Wnioskodawca
2' Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego We Wrocławiu
3. Straz Miejska Wrocławia
4' A/a'

Biuro Rozwoju Wrodawia
ul. świdnicka 53; 50-030 Wrocław

tel. +48 717 1ł 7375
fax +48 717 77 8659

brw@um.wroc.pl
www.wroclawpl
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