
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKOWI  LUB NIERUCHOMO ŚCI 

1. Podstawa prawna. 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r, poz. 520) 
art. 1 pkt 11 , art. 47a ust. 1, pkt 1 i ust.5 oraz art. 47 b ust. 1 i 2.  

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012, poz. 125). 

2. Osoby uprawione. 

KaŜdy właściciel, uŜytkownik wieczysty lub posiadacz nie oznakowanej numerem porządkowym 
nieruchomości zabudowanej lub przeznaczonej pod zabudowę na terenie gminy Osiek, moŜe złoŜyć 
wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości lub budynkowi. 

3. Wymagane dokumenty: 

- wniosek o nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości (załącznik ), 

- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości – w przypadku, gdy wnioskodawca 
nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków, 

- kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru – w przypadku, gdy wniosek składa osoba 
prawna, 

- jeŜeli wniosek dotyczy budynku istniejącego – kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, mapy 
z projektem podziału, topograficznej lub kopia projektu podziału zagospodarowania działki 
lub terenu z naniesionym budynkiem,  

- jeŜeli wniosek dotyczy budynku b ędącego w trakcie budowy  – kopia ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę z załącznikiem (projektem zagospodarowania działki) 
i oświadczeniem o rozpoczęciu budowy, 

- jeŜeli wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania , a działka nie jest 
objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – kopia ostatecznej decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym 
i własnoręcznym wrysowanym budynkiem lub kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budowę z załącznikiem graficznym (projekt zagospodarowania działki). 

4. Niezbędne  formularze: 

- druk wniosku, o których mowa w pkt 3. 

5. Sposób zło Ŝenia dokumentów: 

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Osiek, pokój nr 5, 

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek. 

6. Termin i sposób załatwienia: 

Urząd  Gminy  Osiek  zawiadamia wnioskodawcę  w  terminie  7  dni  od  daty  złoŜenia  wniosku 
o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości lub  budynku w formie zawiadomienia. 

7. Odwołania. 

Nie stosuje się. 

8. Dodatkowe  informacje. 

1. Właściciel 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. 

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się równieŜ 
nazwę ulicy lub placu bez – nazw – nazwę miejscowości. 

3. W przypadku, gdy budynek połoŜony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości tabliczkę 
z numerem porządkowym umieszcza się równieŜ na ogrodzeniu. 


