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Zawiadomienie o nadaniu numeru
porządkowego nieruchomości

Wersja Nr …
Data zatwierdzenia:
…

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Wypełniony formularz wniosku z załącznikami:
- Kopia mapy: może być: zasadnicza, ewidencyjna, z projektem podziału lub kopia projektu
zagospodarowania działki lub terenu, w skali max 1:5000, na której kolorem np. zielonym wyróżniono
budynek będący przedmiotem wniosku (mapa z inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego).
- Odpis Księgi Wieczystej lub inny dokument stwierdzający prawo własności do gruntu lub budynku
(oryginał dokumentu do wglądu).
2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia)
wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie
wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
2. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Przesłanie przez platformę ePUAP.
3. OPŁATY
1. Nie pobiera się opłaty skarbowej.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo
jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić przelewem na konto Gminy Budzyń:
nr 18 8945 0002 2600 0101 2000 0020 lub bezpośrednio w kasie urzędu.
4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
- Osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń – Biuro Obsługi Klienta
ul. Przemysłowa 16A, 64 – 840 Budzyń, w godzinach pracy Urzędu:
Pn. 800 - 1600, Wt. 730 - 1530, Śr., Czw., Pt. – 700 - 1500
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A, 64-840 Budzyń
5. OSOBY DO KONTAKTÓW
Lidia Kasperczak (inspektor) – UMiG Budzyń pok. nr 103, tel. 67 2843 370 wew. 103
6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie
30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów, za wyjątkiem budynków, położonych
przy ulicy dla których prowadzona jest procedura zmierzająca do uchwalenia przez Radę Miejską
w Budzyniu ich nazwy. W sprawach skomplikowanych, nie później niż 60 dni od daty złożenia wniosku.
Dokument może być odebrany: poprzez pocztę tradycyjną, odbiór osobisty w Urzędzie.
O formie odbioru decyduje Wnioskodawca.
7. TRYB ODWOŁAWCZY
Tryb odwoławczy nie występuje.
Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sądu na taką czynność można wnieść
za pośrednictwem organu, który jej dokonał, w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Sąd, po
wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać
skargę.
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8. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
miejscowości, ulic i adresów
3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. „Kodeks wykroczeń”
9. UWAGI
Numery porządkowe ustala się dla 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.
Numery porządkowe budynków ustalane są z urzędu lub na wniosek zainteresowanych. O tych ustaleniach
zawiadamia się właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów
i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
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, a w miejscowościach bez
ulic – nazwę miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,
tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Opracowała
Sprawdził
Zatwierdził
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty
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