Urząd Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim

P – 8 – K18

Wersja XI

KARTA STANOWISKOWA
w sprawie:
WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE
PORZĄDKOWYM/ADRESIE NIERUCHOMOŚCI

1. Od czego mam zacząć ?
 należy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 15 złożyć wniosek nr WMK-58-I.

2. Ile za to będę musiał płacić ?
 wniosek nie podlega opłacie skarbowej,
 opłata skarbowa od wydanego zaświadczenia wynosi - 17,00 zł,
W przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika od złożenia dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii
opłata skarbowa wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony
z opłaty skarbowej).
OPŁATĘ SKARBOWĄ NALEŻY UIŚCIĆ Z CHWILĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU.
DOWÓD WPŁATY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU.

3. Jak długo muszę czekać na zaświadczenie ?
 zaświadczenie

zostanie wydane w terminie 7 dni od daty złożenia prawidłowo

wypełnionego wniosku,
 w przypadku opóźnień z winy wnioskodawcy lub z przyczyn niezależnych, termin
załatwienia sprawy może się przedłużyć, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.

4. W jaki sposób mam odebrać zaświadczenie ?
 zaświadczenie zostanie wydane wnioskodawcy lub przesłane pocztą.
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5. A czy to wszystko zgodne z prawem ?
 przepisy regulujące wydawanie zaświadczeń można znaleźć w art. 217 – 220 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r.
poz. 1257),
 przepisy regulujące wysokość opłaty skarbowej zawarte są w załączniku do ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.).

6. O czym jeszcze muszę pamiętać ?
 organ administracji publicznej w drodze postanowienia (w tym przypadku Urząd
Miasta w Ostrowcu Św.) może odmówić wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia
o treści żądanej przez wnioskodawcę; na postanowienie to służy wnioskodawcy
zażalenie.

7. A jeśli się z tym wszystkim nie zgadzam ?
 na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie wnioskodawcy służy skarga do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.
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