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Dotyczy: propozycji zmiany przepisów dotyczących tabliczek adresowych.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wpłynęło pismo pana Macieja 

Marciniaka, Dyrektora Firmy P.H.U. INFOREKBUD, w którym autor wskazuje na 

konieczność uregulowania przepisów prawa dotyczących tabliczek adresowych.

Mając na względzie brak jednolitego podejścia samorządów gminnych do kwestii wyglądu 

tabliczek zawierających numery porządkowe nieruchomości, nazwy ulic i placów, zwracam 

się z uprzejma prośbą o wyrażenie opinii co do zasadności wprowadzenia w przepisach 

rangi ustawowej jednoznacznej podstawy prawnej umożliwiającej właściwym organom 

regulowanie przedmiotowej kwestii. Należy bowiem zauważyć, iż gminy które zdecydowały 
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się wprowadzić jednolity wygląd tabliczek z oznaczaniem nieruchomości, ulic i placów 

stosują bardzo zróżnicowane podejście, począwszy od apelu (zachęty) skierowanego do 

mieszkańców, poprzez obowiązki nakładane na mieszkańców w drodze uchwał, przy czym 

jako podstawy prawne takich uchwał wskazywane są przepisy ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym1 (niekiedy w związku z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. 

- Prawo geodezyjne i kartograficzne2), a innym razem przepisy ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym3. 

Jednocześnie będę wdzięczny za opinię w kwestii ewentualnej zasadności określenia 

w przepisach powszechnie obowiązujących pewnych minimalnych wymogów 

gwarantujących widoczność i czytelność (np. w odniesieniu do rozmiaru tabliczek i 

czcionki) z jednoczesnym pozostawieniem organom gmin swobody w zakresie kształtu 

tabliczek, kolorystyki, kroju czcionki, itp.

Państwa opinia będzie wzięta pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zainicjowaniu 

ewentualnych zmian legislacyjnych w przedmiotowym obszarze. Zmiany te mogłyby 

bowiem ingerować w rozwiązania już wdrożonych i sprawnie funkcjonujących w niektórych 

gminach miejskich systemów informacji lub innych rozwiązań ujednolicających stosowane 

oznaczenia nieruchomości, ulic i placów.

Będę wdzięczny za wyrażenie opinii w powyższej sprawie do 11 stycznia 2019 r.

Z poważaniem,

Artur Soboń
Sekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/

1 Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 1945.


		2018-12-20T18:32:03+0000
	Artur Soboń; Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju




