
MIESZKAŃCY GMINY ZANIEMYŚL 

 Niniejszym pismem informuję, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub 

inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczania 

w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem 

porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 

47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. u. z 2016 r. 

poz. 1629).Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje 

popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 396, 541). 

 Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie 

dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji 

domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia 

bezpieczeństwa obywateli. 

 W związku z powyższym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Środzie 

Wlkp. informują, że w okresie od 01 do 31 marca 2017 r. przeprowadzą działania 

informacyjne mające na celu zmobilizowanie i zwiększenie świadomości społeczności 

lokalnej w zakresie prawidłowego oznakowanie posesji, natomiast w okresie od 01 do 

30 kwietnia br. Przeprowadzą działania sprawdzająco – represyjne. 

 Dlatego też apeluję do Państwa o prawidłowe oznakowanie budynków 

numerami porządkowymi, zgodnie z dyspozycją art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne  

i Kartograficzne. 

 

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów 
i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego 
numeru. 
 
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, 
a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. 
 
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, 
o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego. 
 
4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza 
się również na ogrodzeniu. 
 
Kodeks Wykroczeń 
 
Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku 
umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, 
nazwą ulicy lub placu albo miejscowości,  podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. 
 
 § 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. 
 


