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KARTA USŁUGI 

Nr karty: 

23/2014 

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI  

Miejsce załatwienia 

sprawy 

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
32-125 Wawrzeńczyce 57 
Inspektor – Pan Paweł Antosik 
tel.: (12) 2874003 wew. 25 

Wymagane 

dokumenty 
 Wniosek 

 Kserokopia  mapy z  zaznaczonym budynkiem   

Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej 

Podstawa prawna 

 art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) 

 § 5 ust 5 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 
2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 
125) 

Termin składania 

dokumentów 
------------ 

Termin realizacji W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.  

Tryb odwoławczy 
Tryb odwoławczy nie przysługuje. Osoba niezadowolona z nadanego numeru może 
złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy z podaniem swoich argumentów.  

Informacje dodatkowe 

Numer można nadać tylko dla budynku naziemnego/podziemnego (status budynku: 

budynek istniejący, budynek w trakcie budowy, budynek prognozowany). 
W przypadku nadania numeru dla budynku istniejącego musi on znajdować się 
na mapie, tzn. geodeta uprawniony powinien namierzyć go w terenie i następnie 
złożyć stosowną dokumentację. 
W przypadku nadania numeru dla budynku prognozowanego lub budynku w trakcie 
budowy do wniosku należy dołączyć załącznik w postaci kopii mapy: zasadniczej, 
ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 
lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu. 
Gdy jest to budynek mieszkalny nowo wybudowany numer porządkowy zostaje 
nadany z urzędu (o czym właściciel zostaje powiadomiony odpowiednim 
zawiadomieniem, które służy również do celów meldunkowych). 
Gdy jest to budynek niemieszkalny właściciel składa niniejszy wniosek.  
W przypadku braku odpowiednich dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do 
uzupełnienia podania, w przeciwnym razie wniosek zostanie pozostawiony bez 
rozpoznania. 

Formularze wniosków 

i druki do pobrania 
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości  

 
 

http://www.igwa.pl,/
mailto:ug_igwaw@poczta.onet.pl

