
Prawidłowa numeracja budynków jest ważna! 

Szanowni Państwo, 

W ostatnim okresie czasu do Urzędu Gminy Cegłów wpływają liczne sygnały mieszkańców 

naszej Gminy związane z nieprawidłowościami w zakresie numeracji porządkowej budynków. 

Sygnały te dotyczą najczęściej braku tabliczek z numerami na budynkach jak również tabliczek 

z błędnymi numerami. 

Przypomnieć zatem należy o obowiązkach ustawowych, które 

zobowiązują właściciela/władającego nieruchomością do umieszczenia na budynkach lub 

ogrodzeniu, w widocznym miejscu, tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości                         

w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu budynku numerem 

porządkowym oraz do utrzymywania jej w należytym stanie. Na tabliczce powinna być podana 

również nazwa ulicy/placu (podstawa prawna: art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. 

Prawo geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z 

późniejszymi zmianami). 

Przypomnienie o właściwym oznakowaniu swojego budynku ma na celu uporządkowanie 

przestrzeni, w której poruszają się sami mieszkańcy jak i instytucje takie jak: straż pożarna, 

pogotowie, policja, urząd pocztowy, firmy kurierskie, służby techniczne oraz firma 

odbierająca śmieci. 

Na terenie naszej Gminy można jeszcze spotkać miejsca, gdzie widnieją tabliczki                                       

z nieaktualnym numerem budynku lub sam numer jest bardzo nieczytelny. Taka niepozorna 

rzecz jak tabliczka z numerem może uratować komuś życie. Jeśli tabliczki nie ma, jest 

nieczytelna albo bezpośrednio niewidoczna, to straż pożarna czy pogotowie mogą mieć 

problem z szybkim zlokalizowaniem miejsca gdzie potrzebna jest ich pomoc, a w sytuacji 

zagrożenia życia, każda minuta spóźnienia, każda chwila stracona na poszukiwanie właściwego 

domu, może kogoś kosztować utratę życia lub zdrowia. 

Należy również zauważyć, że samo umieszczenie na budynku ozdobnego numeru nie 

wystarczy. Od estetycznej strony, ważniejsza jest informacyjna funkcja oznakowania 

nieruchomości, dlatego gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej posesji, tabliczkę z 

numerem należy umieścić nie tylko na nim, ale także na ogrodzeniu (podstawa prawna: art. 

47b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz. 

U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami). 

Apelujemy o weryfikację oznakowania swojego budynku, celem ochrony i poprawy 

jakości życia w naszej Gminie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do czytelnego 

oznaczania swoich posesji. 

Wspólnie zadbajmy o swoje bezpieczeństwo. 

 

 

 


