
Karta opisu usługi

Ustalanie  numerów  porządkowych  budynków  istniejących,  w  trakcie  budowy,
prognozowanych, przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi.

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW
Wniosek  o  ustalenie  numeru  porządkowego  wg  wzoru  będącego  załącznikiem  nr  1  do
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) wraz z załącznikiem mapowym, o którym
mowa w przedmiotowym wniosku.  Wniosek do pobrania  w BIP Karpacz  (Biuletyn  Informacji
Publicznej) – Wzory formularzy. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT
Złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub
kopii  dodatkowo podlega opłacie  skarbowej w wysokości  17,00 zł,  (Dz.  U. z  2016 r.,     poz.  1827 ze
zmianami) na konto Urzędu Miejskiego w Karpaczu:
BZ WBK S.A. I/O Karpacz nr 49 1090 1926 0000 0005 1416 2884 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU / PODANIA
Wniosek należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego, przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w
Karpaczu,  ul.  Konstytucji  3  Maja  54,  58  –  540  Karpacz,  lub  przesłać  przy  pomocy  środków
elektronicznych (e-puap).

MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI
Referat  Inwestycji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  Urzędu  Miejskiego,  budynek  A,  II  piętro,
pokój 11, tel. nr 75 76 18 611.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA USŁUGI
Ustalanie  numeru  porządkowego  budynku  (budynków)  następuje  według  zasad  określonych  w
przepisach § 5 ust.  1 – 9 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).

CZAS REALIZACJI USŁUGI
Do 14 dni, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do miesiąca, od złożenia
wniosku.

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM
Wnioskodawcy nie przysługuje żaden z trybów odwoławczych przewidzianych przepisami k.p.a.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW
Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego wysyła się pocztą za potwierdzeniem odbioru,
może nastąpić osobiście za potwierdzeniem odbioru w miejscu wykonania usługi po uprzednim
uzgodnieniu terminu odbioru lub drogą elektroniczna (e-puap).

PODSTAWA PRAWNA
1. Art.  47a  ust.  5  –  9  oraz  art.  47b  ustawy z  dnia  17  maja  1989  r.  Prawo geodezyjne  i

kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 ze zmianami),
2. § 5 ust. 1 – 9 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).



UWAGI
Burmistrz Karpacza ustala numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków
przeznaczonych  do  stałego  i  czasowego  przebywania  ludzi,  w  tym  szczególnie:  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.
Numery  porządkowe  wyżej  określonych  budynków  ustala  się  z  urzędu lub  na  wniosek
zainteresowanych i  zawiadamia  o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty
uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają. 
Numery porządkowe nowo budowanych budynków ustala się przed rozpoczęciem ich użytkowania.
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 i nazwą ulicy w terminie
30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. W przypadku gdy budynek
położony jest w głębi nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym i nazwą ulicy umieszcza
się również na ogrodzeniu. 


