KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY SIEDLCE
UL. ASŁANOWICZA 10; 08-110 SIEDLCE

Urząd Gminy Siedlce

NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI
WYDANIE ZAWIADOMIENIA
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 23).



Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520).



Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji
miejscowości, ulic i adresów (Dz.U.2012 r. poz. 125).

Wymagane dokumenty:


Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.



Załączniki:



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



jeżeli wniosek dotyczy budynku będącego w trakcie budowy - kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowę z załącznikiem graficznym (projekt zagospodarowania działki) i oświadczenie o rozpoczęciu
budowy,



jeżeli wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania - kopia ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę z załącznikiem graficznym (projekt zagospodarowania działki)



w przypadku dzierżawy terenu – kopia umowy dzierżawy ze zgodą właściciela

nieruchomości

na nadanie numeru porządkowego.
O ustalenie numeru wnioskować może właściciel (wieczysty użytkownik) nieruchomości.
Jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione
do reprezentowania danego podmiotu prawnego.
Sposób załatwienia sprawy:
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.
Opłaty:
Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku – Nie podlega opłacie skarbowej.
Zaświadczenie potwierdzające fakt ustalenia określonego numeru porządkowego – 17.00 zł
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni roboczych
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Budownictwa
Nr pokoju: 2 – parter
Nr tel./fax: tel. (25) 63 277 31 w. 40, fax (25) 63 236 30
Godziny pracy: poniedziałek, piątek 8.00 -16.00 , czwartek 8.00-18.00
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Siedlce

URZĄD GMINY SIEDLCE
UL. ASŁANOWICZA 10; 08-110 SIEDLCE

Uwagi:


Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t. j. Dz. U. 2015 r.,
poz.520 z późn. 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.



Zgodnie z art.6, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015, poz.783
z późn. zm.). obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia numeru
porządkowego powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

