
Urząd Gminy w Czastarach

98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie

www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Nazwa procedury:

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

2.Komórka odpowiedzialna:

Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 
Stanowisko ds. Gospodarki mieszkaniowej, komunalnej, dróg lokalnych i komunikacji 
- Insp. Tadeusz Głowinkowski
Nr pokoju: 15
Nr telefonu: (0-62) 78 43 111 wew. 18                                       Fax: (0-62) 78 43 191

Stanowisko ds. Infrastruktury technicznej i gospodarki komunalnej
- Podinsp. Teresa Gnych
Nr pokoju: 18
Nr telefonu: (0-62) 78 43 111 wew. 14                                      Fax: (0-62) 78 43 191

3.Podstawa prawna:

-  art.  47a  ust.  1  pkt  1  i  ust.  5  ustawy  z  dnia  17  maja  1989  roku  –  Prawo  geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.);
-  Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia 9 stycznia 2012 roku  w sprawie
ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 125).

4. Wymagane dokumenty i miejsce ich składania:

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości / adresu (druk do pobrania w pokoju
nr 18, albo na stronie internetowej Urzędu Gminy).
2. Załączniki:
- kserokopia mapy sytuacyjnej z naniesionym budynkiem.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Czastary – pokój nr 18 ( I piętro) lub wysłać pocztą.

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Podlega opłacie skarbowej w wysokości  17 zł
płatna przy złożeniu wniosku na konto:  
Gmina Czastary
69 9256 0004 3900 0101 2000 0030

Do 14 dni od daty złożenia dokumentów

7. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

8. Dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie  wezwany do
uzupełnienia wniosku i złożenie ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z art.
64 § 2  Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) nie
usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

http://www.czastary.pl/


…………………………….………………………………………………
(nazwa organu- adresata wniosku)

……………………………….……………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość)

ulica………………………………………................. nr …………….….

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Załącznik:
1. Kopia mapy *** …………..…………….. w skali ………..……, na której kolorem …………..…….. wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.

…………...……………, dnia ..…….. 20 … r. …...………………………………
(podpis wnioskodawcy)

*  Niepotrzebne skreślić. 
** Właściwe podkreślić.
*** 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.

Wnioskodawca:

Nazwisko: Imię/ imiona: Adres zamieszkania Dane Kontaktowe

…………………………………….
…………………………………….

………………………...............
…………………….…..............

miejscowość: ……………………………….………
kod pocztowy: ……..…. ulica…………...…………
nr domu ……. nr lokalu …………………………..

telefon …………….……….
e-mail ………………..…….

Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej Adres siedziby

……………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………….….

miejscowość: ………………………….……………
kod pocztowy: ..……. ulica ………………………
nr domu ……..…… nr lokalu ……….……………

telefon…………….………
e-mail ……………….……

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek:

miejscowość ulica obręb ewidencyjny numer działki 
ewidencyjnej

usytuowanie budynku* status budynku**

…………………………… …………………… ……………………. …………………..
1. budynek naziemny
2. budynek podziemny

1. budynek istniejący
2. budynek w trakcie budowy
3. budynek prognozowany 



                                                  Czastary, dnia .........….........................

......................................................
                          (imię  i  nazwisko)

......................................................
                     (adres)

......................................................

                                                                          
Wójt Gminy Czastary

  
ul. Wolności 29

  
98-410 Czastary

         

Wniosek 

o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym  

Proszę o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym dla budynku  zlokalizowanego 

na działce ewidencyjnej: 

a) nr działki ewidencyjnej ………………………………………………..……………………

b) nr obrębu ewidencyjnego ………………………...…………………………………………

c) nr księgi wieczystej ………………………………………..………………………………..

d) przy ulicy ………….……………………………...…………………………...…………....

celem przedłożenia w ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. .

                                                                                                                                              ....………………………………………………...

    (podpis wnioskodawcy)
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