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Ustalenie numerów porządkowych 

Nr karty: SO-05-01 

Wymagane dokumenty: 

 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego. 

- w przypadku budynku wybudowanego w funkcją mieszkalną: 

1. mapa z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej budynku 

2. pozwolenie na użytkowanie budynku wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego, lub 

3. zgłoszenie zakończenia budowy potwierdzone przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego 

- w przypadku budynku w trakcie budowy lub prognozowanego do wybudowania: 

1. kopa mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub innej z zaznaczoną 

prognozowaną/projektowaną lokalizacją budynku 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem - Referat Ewidencji Ludności ul. Rynek Duży 7, 37-455 

Radomyśl nad Sanem, pokój nr 3. 

Opłaty: 

Nie pobiera się opłat za ustalenie numeru porządkowego. 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym – 17zł  

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem - Bank 

Spółdzielczy Zaleszany o/Radomyśl nad Sanem 53 9439 1017 2001 0000 0882 0001  

Termin załatwienia sprawy: 

 - zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego – do 30 dni  

- zaświadczenie o numerze porządkowym – do 7 dni 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 

193, poz. 1287 z póź.zm.) 
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 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. 

w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r. poz. 125) 

Formularze: 

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego : Druk SO-05-01z.1 

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wcześniej nadanym numerze porządkowym: 

Druk SO-05-01z.2 

Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje. 

Uwagi: 

 Numer porządkowy 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. 

 Z wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego może wystąpić właściciel 

nieruchomości lub inny podmiot, który wykaże swój interes prawny lub 

obowiązek dotyczący administracyjnego ustalenia numeru porządkowego. 

 O fakcie ustalenia numeru porządkowego zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę 

oraz współwłaścicieli lub inne podmioty ujawnione w ewidencji gruntów 

i budynków. 

 Ustalenie numeru porządkowego dla budynku zobowiązuje 

właściciela/władającego nieruchomością do 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 

powinna być podana również nazwa ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek 

położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem 

porządkowym umieszczę się również na ogrodzeniu.  
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 Zaświadczenie o numerze porządkowym wydaje się na wniosek osoby mającej 

swój interes prawny w urzędowym poświadczeniu tego faktu. 

 

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za opracowanie 

i aktualizację karty: 

Monika Ścipień - Insp. ds. Ewidencji Ludności 

 

Imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za zatwierdzenie karty: 

Jan Pyrkosz – Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem 


