
K A R T A   I N F O R M A C Y J N A 

Ustalenie numeru porządkowego 

URZĄD GMINY 

Nowe Miasto Lub. 

 

Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie 

Stanowisko odpowiedzialne: stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego Gminy i 

warunków zabudowy 

Organ odwoławczy: nie dotyczy 

Konto: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie 

BANK 61 1020 3583 0000 3502 0046 4172 PKO BP S.A. 

NIP: : 877-14 – 68- 461 

  

Ustawa z dnia 29.08.2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. 

Nr 166, poz. 1612) i Ustawa z dnia 04.03.2010 r. o infrastrukturze przestrzennej ( Dz. U. nr 76 

poz. 489 z późn. zm.) 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:  

 

1. Wniosek – w załączeniu 

 

II. OPŁATY:  
brak opłat 

 

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI: 

Do 30 dni. 

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lub. 

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Brak trybu odwoławczego. 

 

VI. UWAGI:  

Numer porządkowy ustala się dla nieruchomości zabudowanej lub przeznaczonej pod budowę zgodnie z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie z pozwoleniem na 

budowę lub decyzją  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

O fakcie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym na wniosek właściciela lub osoby faktycznie 

władającej nieruchomością zawiadamia się pisemnie wnioskodawcę.  

Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym zobowiązuje właściciela/ władającego nieruchomością do 

umieszczenia w widocznym miejscu, na budynkach lub na ogrodzeniu nieruchomości, tabliczki z numerem 

porządkowym w terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia. Na tabliczce powinna być podana 

również nazwa ulicy lub placu. 

 



WÓJT GMINY Nowe Miasto Lubawskie 
(Referat Inwestycji i Rozwoju) 

 
 

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZ ĄDKOWEGO 

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 budynku1  Status budynku2 

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

 

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

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

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

1.budynek naziemny 
2.budynek podziemny 

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

 

Załącznik: 

1. Kopia mapy3 ….......................w skali …................., na której kolorem …............................ wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku. 

2. Inne: …........................................................................................................................................................................... 

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

 
 
 
_________________________ 
1
 Niepotrzebne skreślić. 

2
 Właściwe podkreślić. 

3
 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. 


