OGI-OSZENIE
Na proSbg Komisariatu Policji w Sk6rcu prrypominamy o obowi4zku oznaczania swoich
posesji numerami budynk6w.

ProSba dotycry
numeracji wynikaj

w

szczegSlnoSci mieszkaric6w
4cy ch z nadania nazw ulic.

m. Zelk6w z racji niedawnych

zmian

JednoczeSnie Komisariat Policji w Sk6rcu informuje o konsekwencjach prawnych
wynikaj4cych z art.64 $ 1 kodeksu wykroczeri tj. ,,kto, bgd4c wlaScicielem, administratorem,
dozorcq lub uzytkownikiem nieruchomoSci, nie dopelnia obowi4zku umieszczenia
w odpowiednim miejscu albo utrrymania w naleirytym stanie tabliczki z numerem
porz4dkowym nieruchomoSci, nazwE ulicy lub placu albo miejscowo6ci, podlega karze
grzywny do 250 zlotych albo karze nagany".

Przypominamy,2e zgodnie z ustaw4 prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. WaSciciele nieruchomoSci zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione
w ewidencji grunt6w i budynk6w, kt6re takimi nieruchomoSciami wladaj4, majq
z numerem porz4dkowym w terminie 30dni od dnia otr4rmania zawiadomienia

2.
3.

o

ustaleniu tego numeru lub o zmianie numeru.
Na tabliczce, o kt6rej mowa w ust.l, oprocz numeru porz4dkowego zamieszcza sig
r6wnie2 nazwQ ulicy lub placu, a w miejscowoSciach bez ulic lub plac6w albo
posiadaj4cych ulice lub place beznazw -nazw1 miejscowoSci.
W przypadku gdy budynek polozony jest w glgbi ogrodzonej nieruchomoSci, tabliczkg
z numerem porz4dkowym umieszcza siE r6wniez na ogrodzeniu
(pouczenie to znajduje siq na zawiodomieniach o nqdoniu

/

zmionie numerLl, kt6re otrzymoli

Poristwo z urzqdu)
Jak sprawdzid jaki mam adres ?

L.
2.

Wejdi na strone http://skorzec.e-mapa.net/
(mo2esz te2 to zrobii ze strony gminy http://sminaskorzec.pll klikajqc w ikonkq z lupq ,,MAPA
GMINY" znajdujqcq siq po lewej stronie -10 ikona od g6ry)
W prawym g6rnym rogu kliknij w pole ,,szukaj" i wpisz sw6j adres albo numer dziafki i
miejscowo66 - po zatwierdzeniu opcji ,,szukai" ekran przeniesie siq do widoku Paristwa
posesji
(mo2na te2 wyszukai posesjq przybli2ajqc widok mapy)

3.

Numer, kt6ry widzisz jest numerem porzqdkowym Twojej posesji- umie56 go na budynku
w widocznym miejscu.
Je2eli widzisz blqdy w numeracji swojej nieruchomoici, skontaktuj siq
w Sk6rcu pod numerem 25 308 11 39.

z Urzqdem

Jezeli chcesz nadai numer nowopowstalemu budynkowi wypetnij wniose

stronie internetowej urzqdu

w

zakladce ,,gmina - karty uslug"
I i zlo2 w kancelarii urzqdu

lu

Gminy

(dostqpny na
pod linkiem:

