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14.01.2016r.  KARTA USŁUG 
Nr karty: 

06/BUD 

NADANIE NUMERU POSESJI /NIERUCHOMOŚCI/ 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa 
Ewald Zajonc- Inspektor ds. budownictwa 
Pokój nr 1 - parter tel. (34) 3575 100 wew. 26 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 730--1530 

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wniosek strony. 
2. Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z nr działki. 
3. Zgłoszenie zakończenia budowy wraz z kopią pozwolenia na budowę i mapą inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej  / w przypadku działki zabudowanej /. 
Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu dostępnego wzoru 

Opłaty: Bez opłat - zwolnione 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni na nadanie numeru, jednak w większości przypadków 
sprawa załatwiana jest w terminie do 10 dni. 
 

Tryb 
odwoławczy: 

Nie przysługuje 

Podstawa 
prawna: 

1. Ustawa Prawo geodezyjne  i kartograficzne (t. j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) , 
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.  j. Dz. U  z 2016 r. poz. 
23 ) 
 

Informacje 
dodatkowe: 

Na podstawie art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjn  i kartograficzne (t. j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 520 ze zm. ) „ właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w 
ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w 
widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru ; …na tabliczce …, oprócz numeru porządkowego 

zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej 
nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu ”.  

Formularze 
wniosków 
i druki do 
pobrania: 

Samodzielne Stanowisko ds. Budownictwa - Ewald Zajonc - Inspektor ds. budownictwa 
Pokój nr 1- parter tel. (34) 3575 100 wew. 26 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 730  - 1530 lub na stronie internetowej w zakładce Karty Usług 

 
Opracował: Ewald Zajonc – inspektor ds. budownictwa, data: 20.07.2005r. 
Zaktualizował: Ewald Zajonc – inspektor ds. budownictwa, data: 14.01.2016r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, data: 14.01.2016r. 
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