
Wymiana tabliczek z numerem porządkowym wynika z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010
roku  o  infrastrukturze  informacji  przestrzennej.  Obowiązek  umieszczenia  ww.  tabliczki  należy
do  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  lub  innych  osób,  które  takimi  nieruchomościami
władają, a są uwidocznione w ewidencji  gruntów i budynków. Na tabliczce w miejscowościach
posiadających  ulice  umieszcza  się  oprócz  numeru  porządkowego  również  nazwę  ulicy.
W miejscowościach  nieposiadających  ulic,  oprócz  numeru  porządkowego  umieszcza  się  nazwę
miejscowości.

Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w widocznym miejscu na ścianie
frontowej budynku. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,
tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne nie narzuca wzoru tabliczki,
jej  wielkości i koloru,  zobowiązuje natomiast do umieszczenia na niej  numeru budynku, nazwy
ulicy, placu. 
W  przypadku  istniejących  tabliczek  z  numerem  porządkowym,  które  spełniają  ww.  wymogi,
właściciele nie są zobowiązani do ich wymiany.

Wyżej wymienione informacje wynikają z przepisów prawnych. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia
4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489
z  późn.  zm.)  dotychczasowe  tabliczki  z  numerem  porządkowym  nieruchomości  (budynku),
niespełniające wymogów wynikających z art. 47b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne  i  kartograficzne  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  520  z  późn.  zm.)  straciły
ważność.

Informuję również, że zgodnie z art. 64 § 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 z późn. zm.), 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.
Tej  samej  karze  podlega,  kto  nie  dopełnia  obowiązku  oświetlenia  tabliczki  z  numerem
porządkowym nieruchomości.

Prawidłowe oznaczenie budynku poprzez umieszczenie tabliczki z dużym numerem porządkowym
z  wyraźną  nazwą  ulicy  oraz  odpowiednie  jej  oświetlenie  ułatwia  lokalizację  danego  budynku,
łatwiej  jest  trafić  tam  osobom  przejezdnym  i  co  szczególnie  ważne,  służbom  porządkowym
i ratowniczym.

Burmistrz Miasta Lędziny

               mgr Krystyna Wróbel


