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Karta Usługi  

Nr RiGG/15  

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO 

NIERUCHOMOŚCI 

Podstawa prawna 

 

1. Art. 47a i 47b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne  

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. 

w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  

 
Komórka  

odpowiedzialna  
Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Damian Matrypuła – inspektor 

I  piętro pok. 14, tel. 17 2271333 wew. 234 

Sposób załatwienia sprawy  Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego  

Wymagane  

dokumenty  

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości, załącznik 

 
I. Wypełniony wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości 

  

II. Załączniki do wniosku: 

 Jeżeli budynek nie jest jeszcze ujawniony w ewidencji gruntów  

i budynków do wniosku należy dołączyć kopię decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu oraz mapę z usytuowaniem budynku lub kopię mapy  

z inwentaryzacji powykonawczej budynku. 

 Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja  

w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać 

ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub 

szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem. 

 

Określenie wzorów 

dokumentów i miejsce ich 

udostępnienia 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej 

www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie w pok. nr 6 (Biuro Obsługi Klienta) 

Opłaty Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia sprawy   Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca 

Tryb odwoławczy  Nie przysługuje tryb odwoławczy 

Pozostałe Informacje  

 

Opracował: Damian Matrypuła – Inspektor Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, 24.05.2022 r. 

Sprawdził:  Tadeusz Serafin – Kierownik  Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, 24.05.2022 r. 

Zatwierdził: Jan Zuba – Burmistrz Kolbuszowej, 24.05.2022 r. 
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