Nadanie/zmiana numeru porządkowego dla budynku
Dotyczy budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego
lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych,
ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze
edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności
gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
Podstawa prawna:
1. Art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 520).
2. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125) .
3. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity
Dz.U. z 2015 r., poz. 785 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094)
Niezbędne dokumenty:
– wniosek o nadanie/zmianę numeru porządkowego
– kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali
nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu
– pełnomocnictwo – w przypadku gdy wnioskodawcę reprezentuje inna osoba.
Opłaty:
Opłata skarbowa:
a) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa
udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy
mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
b) od poświadczenia zgodności kopii zawiadomienia o nadaniu numeru
z oryginałem 5,00 zł od każdej zaczętej strony.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na konto nr:
21 8454 1095 2003 0000 0374 0047
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
o/Czerwionka-Leszczyny
Jednostka obsługująca:

Wydział Mienia i Geodezji
pokój nr 7 (Zameczek, Al. św. Barbary 6)
tel. (032) 429 59 99

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 do 15.30
piątek 7.30 do 14.00

Sposób załatwienia:
Pisemne zawiadomienie o nadaniu/zmianie numeru porządkowego dla budynku.

Termin załatwienia:
7 dni.
Sposób przekazania informacji o sprawie:
Wydanie dokumentu bezpośrednio w wydziale do rąk własnych wnioskodawcy lub przez
doręczenie pocztowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:
Nie przysługuje.
Informacje dodatkowe dla klienta:
1. O nadanie numeru wnioskować może właściciel lub osoba faktycznie władająca
nieruchomością.
2. 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.
3. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się
również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo
posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
4. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić
obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości
lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
5. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,
tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
6. Nie dopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania
w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwy ulicy
lub placu albo miejscowości, zgodnie z art. 64 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482) podlega karze grzywny do 250
złotych albo karze nagany.
7. Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod
którym wnioskodawca jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.
8. Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych
na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej
do tej granicy ustalają w drodze porozumienia właściwi miejscowo wójtowie
(burmistrzowie, prezydenci miast). W przypadku braku porozumienia numery
porządkowe ustala w drodze zarządzenia wojewoda.

