
USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
DLA BUDYNKU

RGG 03

Miejsce 
załatwienia 
sprawy:

Urząd Gminy w Kocmyrzowie-Luborzycy
Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
Inspektor Małgorzata Piórkowska
II piętro, pokój 35
tel.: 12- 387-14-00, 12-387-14-10 wewn. 26

Miejsce złożenia 
dokumentów:

Kancelaria ogólna – parter, hol

Podstawa prawna: 1.Art.  47a ust.5  ustawy z  dnia  17 maja  1989 r.–  Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990)

2.Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca
2021r.  w  sprawie  ewidencji  miejscowości,  ulic  i  adresów  (Dz.  U.
z 2021 r. poz. 1368)

Wymagane 
dokumenty:

Pisemny wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku 
zawierający:

a) imię i nazwisko (nazwę wnioskodawcy) oraz jego adres,
b) informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według
danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (jednostka 
ewidencyjna, obręb, numer działki ewidencyjnej),
c) określenie przedmiotu wniosku – ustalenie numeru dla budynku:

- istniejącego, 
- będącego w trakcie budowy, 
- prognozowanego do wybudowania na podstawie pozwolenia na 
budowę,

d) określenie usytuowania budynku: 
- budynek nadziemny lub podziemny

W przypadku rezerwacji numeru dla budynku:
1. Kopię mapy projektu zagospodarowania działki lub terenu z 
zaznaczonym budynkiem będącym przedmiotem wniosku,
2. Kopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

W przypadku nadania numeru dla budynku:
1. Kopię zaświadczenia o przyjęciu budynku do użytkowania, 
2. Kopię inwentaryzacji powykonawczej budynku.

Pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną
osobę.

Opłaty: Opłata skarbowa: 

- od złożenia dokumentu pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu,
wypisu  lub  kopii  –  kwota  17  zł  (z  wyłączeniem  pełnomocnictwa
udzielanego małżonkowi,  wstępnemu,  zstępnemu lub  rodzeństwu albo
gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłaty  można dokonać w kasie urzędu (parter)  lub  na konto Urzędu
Gminy  Kocmyrzów  –  Luborzyca  B.S.  Rzemiosła  w  Krakowie  Oddział
w Kocmyrzowie 85 8589 0006 0160 0680 1645 0224 

Termin 
załatwienia 
sprawy:

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia 
wniosku

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy

Uwagi: Po  złożeniu  wniosku  Urząd  Gminy  zawiadamia  pisemnie  o  ustaleniu
numeru porządkowego dla budynku.

Załączniki: Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego dla budynku.


