
Na podstawie art. 47b ust. 2 ustawy z dnia 17 ma-
ja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób ustalania nu-
merów porzàdkowych oraz oznaczania nimi nierucho-
moÊci zabudowanych, jak i przeznaczonych pod zabu-
dow´ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego, zwanych dalej „nieruchomoÊcia-
mi”.

§ 2. 1. W miastach oraz innych miejscowoÊciach,
zwanych dalej „miejscowoÊciami”, numery porzàdko-
we nieruchomoÊci ustala si´ odr´bnie dla ka˝dej ulicy
i ka˝dego placu.

2. Dla miejscowoÊci nieposiadajàcych ulic lub pla-
ców albo posiadajàcych ulice lub place bez nazw usta-
la si´ jednà numeracj´ porzàdkowà nieruchomoÊci.

3. Je˝eli w miejscowoÊci tylko cz´Êç nieruchomo-
Êci przylega do ulic lub placów z nazwami, stosuje si´
do nich przepis ust. 1, a dla wszystkich nieruchomoÊci
przylegajàcych do ulic lub placów bez nazw albo nie-
przylegajàcych do nich ustala si´ odr´bnà numeracj´.

4. Dla wsi i zwiàzanych z nià osad, kolonii, przysió∏-
ków i ich cz´Êci mo˝na wprowadziç wspólnà numera-
cj´ porzàdkowà nieruchomoÊci, o ile stanowià jeden
obr´b ewidencji gruntów i budynków.

§ 3. Z zastrze˝eniem § 4 i 5, ka˝da nieruchomoÊç
powinna mieç jeden numer porzàdkowy. Tym samym
numerem porzàdkowym oznacza si´ równie˝ budynki
po∏o˝one na nieruchomoÊci, nawet je˝eli stanowià od-
r´bny od gruntu przedmiot w∏asnoÊci.

§ 4. 1. NieruchomoÊç, na której znajduje si´ wi´cej
ni˝ jeden budynek po∏o˝ony frontem do ulicy, oznacza
si´ numerem porzàdkowym z∏o˝onym z kilku kolej-
nych numerów, stosownie do liczby istniejàcych na tej
nieruchomoÊci budynków po∏o˝onych frontem do uli-
cy. W przypadku gdy kolejnych numerów jest wi´cej
ni˝ trzy, podaje si´ numer najni˝szy i najwy˝szy, od-
dzielone myÊlnikiem. 

2. Budynki, o których mowa w ust. 1, oznacza si´
kolejnymi numerami, które sk∏adajà si´ na numer nie-
ruchomoÊci.

3. Je˝eli budynek zosta∏ wybudowany na gruntach
wchodzàcych w sk∏ad dwóch lub wi´cej nieruchomo-
Êci, budynek ten oznacza si´ numerem porzàdkowym
z∏o˝onym z kilku kolejnych numerów, stosownie do
liczby nieruchomoÊci oznaczonych uprzednio odr´b-
nymi numerami porzàdkowymi.

4. Dwie lub wi´kszà liczb´ nieruchomoÊci przyle-
gajàcych do siebie i wykorzystywanych jako jedna ca-
∏oÊç gospodarcza przez zak∏ad przemys∏owy lub us∏u-
gowy, gospodarstwo rolne lub leÊne albo stanowià-
cych pracownicze ogrody dzia∏kowe lub teren zabudo-
wany domami campingowymi pod wspólnym zarzà-
dem oznacza si´ jednym numerem porzàdkowym, z∏o-
˝onym z kilku kolejnych numerów, stosownie do licz-
by nieruchomoÊci oznaczonych uprzednio odr´bnymi
numerami porzàdkowymi.

§ 5. 1. Je˝eli na nieruchomoÊci oprócz budynku
przylegajàcego do ulicy znajduje si´ jeden lub wi´ksza
liczba budynków po∏o˝onych w g∏´bi nieruchomoÊci,
wówczas budynki te oznacza si´ numerem porzàdko-
wym, który ma ca∏a nieruchomoÊç, z dodatkowym
oznaczeniem kolejnymi wielkimi literami alfabetu ∏a-
ciƒskiego, z wy∏àczeniem liter w∏aÊciwych wy∏àcznie
j´zykowi polskiemu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do budynków
z pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na sta∏y pobyt
ludzi, w szczególnoÊci budynków gospodarczych oraz
magazynowych. Budynki te mo˝na oznaczyç nume-
rem porzàdkowym w sposób okreÊlony w ust. 1, na
wniosek w∏aÊciciela nieruchomoÊci.

3. W przypadku podzia∏u nieruchomoÊci na dwie
albo wi´cej nieruchomoÊci przylegajàcych do ulicy,
mo˝na wprowadziç do istniejàcej ju˝ numeracji dodat-
kowe oznaczenie dla poszczególnych nowo utworzo-
nych nieruchomoÊci, poprzez dodanie do istniejàcych
numerów ma∏ych liter alfabetu ∏aciƒskiego, z wy∏àcze-
niem liter w∏aÊciwych wy∏àcznie j´zykowi polskiemu.

§ 6. W przypadku podzia∏u nieruchomoÊci albo
scalenia i podzia∏u nieruchomoÊci, a tak˝e w przypad-
ku, gdy podzia∏ albo scalenie i podzia∏ nieruchomoÊci
sàsiedniej uzasadniajà potrzeb´ wprowadzenia nowej
numeracji, ustala si´ nowà numeracj´ porzàdkowà
nieruchomoÊci.

§ 7. 1. NieruchomoÊci przylegajàce do ulic lub pla-
ców oznacza si´ kolejnymi numerami porzàdkowymi,
w sposób stosowany ju˝ w danej miejscowoÊci.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 paêdziernika 2004 r.

w sprawie numeracji porzàdkowej nieruchomoÊci

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 134, poz. 1429). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004 r.
Nr 10, poz. 76 i Nr 141, poz. 1492. 



2. W innych przypadkach stosuje si´ nast´pujàcy
sposób oznaczania nieruchomoÊci:

1) numery porzàdkowe nieruchomoÊci wzd∏u˝ ulic
g∏ównych powinny wzrastaç w kierunku od cen-
trum miasta ku jego granicom albo z po∏udnia na
pó∏noc oraz ze wschodu na zachód;

2) numery porzàdkowe nieruchomoÊci wzd∏u˝ ulic
bocznych powinny wzrastaç, poczynajàc od g∏ów-
nej ulicy w kierunku granic miasta;

3) nieruchomoÊci po lewej stronie ulicy w kierunku
zwi´kszajàcych si´ numerów oznacza si´ numera-
mi nieparzystymi, a po prawej stronie parzystymi;

4) nieruchomoÊci przylegajàce do placów powinny
mieç numeracj´ ciàg∏à, która powinna wzrastaç,
poczynajàc od naro˝a placu przy g∏ównej ulicy,
zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara;

5) je˝eli plac powstaje z rozszerzenia lub skrzy˝owa-
nia ulic, nieruchomoÊci po∏o˝one przy placu ozna-
cza si´ kolejno numerami porzàdkowymi jednej
z ulic przechodzàcej przez plac.

§ 8. 1. NieruchomoÊci przylegajàce do dwóch lub
wi´kszej liczby ulic lub placów oznacza si´ numerami
porzàdkowymi od jednej z przylegajàcych ulic.

2. Je˝eli w przypadkach okreÊlonych w ust. 1
oprócz budynku przylegajàcego bezpoÊrednio do ulicy
znajduje si´ jeden lub wi´ksza liczba budynków po∏o-
˝onych w g∏´bi nieruchomoÊci, wówczas budynki te
oznacza si´ numerem porzàdkowym w sposób okre-
Êlony w § 5 ust. 1 i 2.

§ 9. 1. W przypadku gdy oznaczenie nieruchomo-
Êci numerem porzàdkowym nast´puje z urz´du, o fak-
cie oznaczenia nieruchomoÊci numerem porzàdko-
wym zawiadamia si´ pisemnie w∏aÊciciela (wspó∏w∏a-
Êcicieli) ujawnionego w ewidencji gruntów i budyn-
ków (katastrze nieruchomoÊci), a w przypadku braku

takiego w∏aÊciciela — innà osob´ lub osoby ujawnio-
ne w tej ewidencji.

2. Je˝eli oznaczenie nieruchomoÊci numerem po-
rzàdkowym nast´puje na wniosek w∏aÊciciela lub oso-
by faktycznie w∏adajàcej nieruchomoÊcià, o fakcie
oznaczenia nieruchomoÊci numerem porzàdkowym
zawiadamia si´ pisemnie wnioskodawc´.

3. Oznaczania numerami porzàdkowymi nierucho-
moÊci na terenach zamkni´tych dokonuje si´ w poro-
zumieniu z zarzàdcami tych terenów.

§ 10. 1. W widocznym miejscu, na budynkach lub
na ogrodzeniu nieruchomoÊci, w terminie dwóch ty-
godni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznacze-
niu nieruchomoÊci numerem porzàdkowym, umiesz-
cza si´ tabliczk´ z numerem porzàdkowym nierucho-
moÊci.

2. W miejscowoÊciach posiadajàcych ulice lub pla-
ce z nazwami — na tabliczce z numerem porzàdko-
wym nieruchomoÊci powinna byç podana równie˝ na-
zwa ulicy lub placu, a w miejscowoÊciach bez ulic lub
placów albo posiadajàcych ulice lub place bez nazw —
nazwa miejscowoÊci.

3. Je˝eli budynek jest po∏o˝ony w g∏´bi nierucho-
moÊci, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczk´ z nume-
rem porzàdkowym nieruchomoÊci umieszcza si´ rów-
nie˝ na ogrodzeniu.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Infrastruktury: K. Opawski
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca
1968 r. w sprawie numeracji nieruchomoÊci (Dz. U. Nr 23,
poz. 151), które utraci∏o moc obowiàzujàcà z dniem 7 paê-
dziernika 2004 r. na podstawie art. 14 ustawy z dnia
29 sierpnia 2003 r. o urz´dowych nazwach miejscowoÊci
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 paêdziernika 2004 r.

w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. 

Nr 91, poz. 408, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.

Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12,
poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961,
Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz
z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.


