
Ustalenie numeracji porządkowej budynków 
 
 

Podstawa prawna: 
-ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 193, poz. 1287  
z późniejszymi  zmianami), 
-rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, 
ulic i adresów (Dz. U. z  2012r., poz. 125),  
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 
1071 z późniejszymi zmianami), 
 
Wymagane dokumenty: 
1. wniosek o ustalenie numeracji porządkowej nieruchomości ( druk do pobrania), 
2. kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej, w skali nie mniejszej  
niż : 10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu  z oznaczeniem kolorem budynku będący 
przedmiotem wniosku, 
 
Opłata: 
brak opłaty za ustalenie numeracji porządkowej budynku 
 
Miejsce złożenia dokumentów: 
Urząd Gminy Sobków, Plac Wolności 12,  
28-305 Sobków 
Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska, 
Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem – (pokój nr 6) 
 
Termin odpowiedzi: 
jeden miesiąc od dnia  złożenia wniosku (art.35 § 3 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego) 
  
Kontakt: 
tel.(41) 3871 037  wew.17 
 
 
 
Obowiązki: 

 Wnioskodawca , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 
2006r. Nr 136,    poz. 969 ze zm.) i ustawy  z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym  ( Dz. U. Nr 200, 
poz.1682)  zobowiązany  jest  do  złożenia informacji  w sprawie podatku od nieruchomości ( druk  
do  pobrania w Urzędzie Gminy Sobków-Referat  Planowania i Finansów, pokój nr 1 lub ze strony  
internetowej  www.bip.sobkow.pl). 

 Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania 
w formie umowy korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych i ścieków. W związku z tym 
należy dostarczyć w/w umowę po zakończeniu budowy budynku tj. po zawiadomieniu właściwego 
organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (podstawa–art.54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623).  

         


