
 

Urząd Gminy Karczmiska 

Karczmiska Pierwsze 

ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska 

tel: 81 828 70 26 

fax: 81 828 70 26 wew 25 

www.karczmiska.pl 

email: sekretariat@poczta.karczmiska.pl 

KARTA 

INFORMACYJNA 

 

 

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI 

Wymagane dokumenty 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego sporządzony na formularzu                                               

stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji  

i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 125) 

2. Załączniki: 

 dla budynku istniejącego - kopię  mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub kopię 

mapy  z projektem podziału nieruchomości z naniesionym budynkiem, na 

której kolorem wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku, 

 dla budynku w budowie lub budynku prognozowanego - kopię projektu 

zagospodarowania działki lub terenu. 

Formularze do pobrania Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.  

Sposób załatwienia sprawy Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości. 

Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i mienia komunalnego- 

Urszula Nowaczek-Czapla, parter, pok. 12, tel. (81) 828 70 26 wew. 119 

Opłaty Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej: 

 za wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru nie pobiera się opłaty 

skarbowej, 

 za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 

prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł. Z opłaty zwolnione są 

pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 

rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty 

skarbowej (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej -część IV). 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie tutejszego urzędu lub 

przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PBS w Opolu Lubelskim 

Oddział w Karczmiskach nr 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010. 

Czas załatwienia sprawy Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) sprawy są załatwiane 

niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego 

powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie 

skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia 

wniosku wraz z kompletem dokumentów. 

Tryb odwoławczy Przepisy dotyczące numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego. 

Jednak w przypadku naruszenia prawa, ww. czynność podlega kontroli sądów 

administracyjnych. Skargę na taką czynność można wnieść, po uprzednim 

wezwaniu na piśmie wójta do usunięcia naruszenia prawa. 

Podstawa prawna 1. Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2017 r., 

poz. 2101 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie 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. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.). 

http://www.karczmiska.pl/
mailto:sekretariat@poczta.karczmiska.pl
http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2010/DU2010Nr193poz1287.asp
http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2010/DU2010Nr193poz1287.asp


4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1827 z późn. zm.). 

Dodatkowe informacje 1. Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Karczmiska. Przed 

złożeniem wniosku można go skonsultować i sprawdzić z pracownikiem ds.  

ochrony środowiska, rolnictwa i mienia komunalnego Panią Urszulą 

Nowaczek-Czapla, parter, pok. 12. 

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca 

zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione 

w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, 

zobowiązane są, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 

o ustaleniu numeracji porządkowej, do umieszczenia, w widocznym miejscu na 

ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. 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. 

6. Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeksu wykroczeń (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 1094 z późn. zm.), jeśli osoba będąca właścicielem, 

administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości nie dopełnia 

obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania 

w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym budynku, podlega karze 

grzywny albo karze nagany. 

 

 

 

 


