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UZYSKANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI  

RI-O1 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości – druk RI-01-01.  

Druk wniosku do pobrania: 

- w biurze nr  18 (I piętro), Segment A  Urzędu 

- lub na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl (zakładka ”co i jak załatwić w Urzędzie’) 

 Wniosek można napisać również samodzielnie, uwzględniając dane zawarte w ww. wzorze. 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki 

Referat Inwestycji  i Infrastruktury  

Złożenie dokumentów: Sekretariat, biuro  nr 16, (I piętro), Segment A Urzędu 

Odbiór zaświadczenia: biuro nr 18  (I piętro), Segment A Urzędu 

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek: 9:00-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 

tel. (061) 8 925 804, e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Zasadniczo do 14 dni od złożenia wniosku. W przypadkach skomplikowanych do 30 dni od daty złożenia 

wniosku. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek. 

2. Złóż wniosek w sekretariacie Urzędu, biuro nr 16. 

3. Poczekaj na załatwienie sprawy. Pracownik poinformuje Cię o możliwości odebrania dokumentu. 

4. Odbierz pismo ustalające adres nieruchomości.  

5. Istnieje możliwość doręczenia dokumentu za pośrednictwem poczty – wówczas należy na wniosku 

zaznaczyć taką formę odbioru. 

 

OPŁATY 
Brak. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Nie przewidziano. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 O nadanie numeru może wnioskować właściciel lub zarządca nieruchomości. 
 Właściciele i zarządcy nieruchomości zabudowanych i nieruchomości ogrodzonych przeznaczonych pod 

zabudowę są obowiązani, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu 

nieruchomości numerem porządkowym umieścić w miejscu widocznym na budynkach położonych 

nieruchomościach lub na ogrodzeniach tabliczki z wyraźnymi numerami porządkowymi nieruchomości 

(budynku) 

 

PODSTAWA PRAWNA 
 Art. 47a  ust. 1,5,6  i art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. ( t.j. Dz. U. z 

2017 poz. 2101 ze 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). 
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