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REFERAT / STANOWISK: Referat Rozwoju Gospodarczego/ Inspektor                               

ds.  gospodarki nieruchomościami 
Nazwa usługi: Nadanie numeracji porządkowej nieruchomości  

Wymagane  
dokumenty: 

 
1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości do celów 

meldunkowych - formularz można pobrać w Referacie  Rozwoju Gospodarczego, 
pok. nr 12 (poniedziałek - piątek w godz. 7.00 – 15.00) lub w sekretariacie, pok.               
nr 10 (poniedziałek - piątek w godz. 7.00 – 15.00).  

2. Do wniosku należy dołączyć:  
3. 1) kopię mapy zasadniczej;  
4. 2) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.  
5. Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Zębowicach,                       

ul. I. Murka 2, pok. nr 10 lub przesłać pocztą na adres Urzędu. 
Miejsce złożenia 
dokumentów: 

Urząd Gminy w Zębowicach. ul. I. Murka 2 
 Sekretariat;  
 Telefon:  77 421-60-76  
                 77/421-60-76 wew. 32 
 Fax:         77 421-60-76 wew. 36 

 email:    ug@zebowice.pl 
Opłaty: Opłaty skarbowej za wydane zaświadczenie- 17,00 zł. 

Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zębowice - BS                  
w Zawadzkiem o/Zębowice  nr konta bankowego  39 89091029 2002 0000 2437 0001. 

Termin i sposób 
załatwienia: 

Do 14 dni. 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne –  (Dz. U. z 2010 
r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), 
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). 
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje. 

Dodatkowe 
informacje: 

UWAGA ! 
Klient składając wniosek o nadanie numeru porządkowego posesji musi przedstawić: 

- kopię mapy zasadniczej z naniesionym budynkiem; 

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 
W ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku klient otrzymuje zawiadomienie o nadaniu 
numeru porządkowego posesji. 
ZAWIADOMIENIE  wydawane do celów meldunkowych po odbiorze budynku. 
ZAŚWIADCZENIE  wydawane do celów informacyjnych 
 
W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany                 
do ich uzupełnienia  i złożenia w terminie 7 dni w pok. 12 - II piętro. 

Formularze                  
i wnioski                  
do pobrania: 

Wniosek w  BIP poniżej karty usługi  lub na miejscu pok. nr 12 – II piętro, na folderze 

Wspólny -Zofia Pułanecka. 


