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Numer procedury

Ie

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

Podstawa prawna:
1. Art. 47a oraz art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: tekst
jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic
i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku – IMG I, zawierający: imię i nazwisko lub nazwę
wnioskodawcy oraz jego adres, określenie statusu budynku (budynek istniejący/w trakcie budowy/prognozowany
do wybudowania) oraz jego usytuowanie (budynek naziemny/podziemny).
Wniosek do pobrania w załącznikach sprawy.
Dokument potwierdzający władanie nieruchomością (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem
nieruchomości ujawnionym w ewidencji gruntów), np. umowa o zarządzanie nieruchomością, umowa użyczenia
działki na cele budowlane.
Kopia mapy z wyróżnieniem budynku stanowiącego przedmiot wniosku. Załącznikiem może być kopia mapy:
zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia
projektu zagospodarowania działki lub terenu.
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym na którym wrysowany
zostanie budynek lub decyzja o pozwoleniu na budowę z kopią projektu zagospodarowania działki stanowiącego
załącznik do tej decyzji (w przypadku wniosku o nadanie numeru dla budynku prognozowanego do
wybudowania).
Decyzję o warunkach zabudowy można uzyskać w Pracowni Planowania Przestrzennego przy ul. Farnej 8 w
Piotrkowie Trybunalskim.
Decyzję o pozwoleniu na budowę można uzyskać w Referacie Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
1. Od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej.
2. Od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego
budynku należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł.
3. Od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku należy
uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. nr 55 1560 0013 2322 6887 8000
0003. Możliwe jest również dokonanie zapłaty opłaty skarbowej w kasach Urzędu Miasta.
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
1. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta ul. Szkolna 28 lub przesłać tradycyjną pocztą na adres Urzędu:
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski
2. Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
(w tym usługi PWPW)”.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie dłużej niż w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem
wymaganych załączników.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia w terminie 7 dni.

Data opracowania formularza: 22.05.2019 r.

