USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
ODPOWIEDZIALNA
KOMÓRKA
ORGANIZACYJNA

Wydział Gospodarki Nieruchomościami II piętro, pokój 202, tel.
(58) 694 52 32.

MIEJSCE
DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Kartuzach – Biuro Obsługi Mieszkańca, parter.

ZŁOŻENIA

SPOSÓB
I
TERMIN Zawiadomienie wydaje się bez zbędnej zwłoki lecz nie poźniej
ZAŁATWIENIA SPRAWY
niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Załatwienie
sprawy odbywa się w drodze wydania zawiadomienia.
WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek pisemny o ustalenie numeru porządkowego.
Załączniki do wniosku:
a/ kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału,
topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia
projektu zagospodarowania działki lub terenu itp., na której
wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.
2. W przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik należy
przedłożyć:
a/ oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł, zgodnie z ustawą
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
b/ umocowanie prawne osoby podpisanej pod wnioskiem lub
udzielającej pełnomocnictwa w przypadku reprezentowania
osoby prawnej, spółdzielni, instytucji itp. /odpis KRS/.

OPŁATY

Wolne od opłat.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne /t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm./,
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9
stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i
adresów /t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 125/,
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23/,
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm./.

FORMULARZ DO POBRANIA Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dostępny w pokoju
202 urzędu lub na stronie internetowej: http://bip.kartuzy.pl

DODATKOWE INFORMACJE

1. 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.
2. 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.

