URZĄD GMINY NADARZYN
ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn
tel. 22 729 81 85, fax. 22 729 81 75,
gmina@nadarzyn.pl, www.nadarzyn.pl

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.
2. Kopia mapy z zaznaczonym budynkiem będącym przedmiotem wniosku (mapa zasadnicza/
ewidencyjna/ z projektem podziału/ topograficzna w skali nie mniejszej niż
1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O USTALONYM NUMERZE PORZĄDKOWYM
Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustalonym numerze porządkowym.
2.Kopia mapy z zaznaczonym budynkiem będącym przedmiotem wniosku (mapa zasadnicza/
ewidencyjna/ z projektem podziału/ topograficzna w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia
projektu zagospodarowania działki lub terenu.
3.Tytuł własności do nieruchomości.
4.Opłata skarbowa 17 zł za wydanie zaświadczenia.
Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł
Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek i czwartek 10.00- 15.00,
środa 8.00 - 15.00, piątek 8.00 - 14.00
lub na konto:
Urząd Gminy Nadarzyn, 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24
74 8002 0004 0050 0193 2030 0004 BS Piaseczno
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn,
poniedziałek w godz. 9.00-18.00, wtorek-czwartek w godz. 8.00-16.00, piątek w godz. 8.00-15.00.
Kancelaria, pokój 101 na parterze.
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 111, tel. (22) 729 81 85 w. 160,
geodezja@nadarzyn.pl
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Ustalenie numeru porządkowego następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku z załącznikami.
Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty
złożenia wniosku z załącznikami.
Podstawa prawna:
- Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
- Art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2019 r. poz.725).
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 9 stycznia 2012r.
(Dz. U. z 2012 r. poz.125).
- Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ).
Opracowanie: Sylwia Falkowska

