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REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Nazwa usługi:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI NUMEREM PORZĄDKOWYM
PODSTAWA PRAWNA:



ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1629 zm. MP z 2016 r. poz. 1019),
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012 r. poz. 125)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o nadanie numeru porządkowego złożony przez właściciela nieruchomości lub
osoby faktycznie władające nieruchomością. Wniosek powinien zawierać oznaczenie
nieruchomości według ewidencji gruntów ( nazwa ulicy, numer działki) oraz informację
odnośnie zabudowy nieruchomości ( rodzaj budynku np. mieszkalny, usługowy,
handlowy).
Do wniosku należy dołączyć:

Kopię mapy ze wskazanym budynkiem, którego dotyczy wniosek.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Referat Gospodarki Przestrzennej
17-100 Bielsk Podlaski
II piętro , pokój nr 211
tel. 85 730 81 48
e-mail:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze podawczym

Kiedy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj:
w poniedziałki od 800 do 1600
natomiast wtorek-piątek od 730do 1530
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem
Burmistrza , w terminie 14 dni od doręczenia decyzji (odwołanie składa się w sekretariacie starostwa).
Opłata skarbowa za wniesienie odwołania wynosi
UWAGI:

1. Numer porządkowy ustala się dla nieruchomości zabudowanej lub przeznaczonej pod
zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w razie jego
braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Nieruchomości przylegające do dwóch lub większej liczby ulic oznacza się numerem
porządkowym od jednej z przylegających ulic. We wniosku należy wskazać ulicę, od której został
urządzony wjazd na nieruchomość.

Wniosek do pobrania ....................pokoju nr 211 Urzędu Miasta
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