
Jak sprawdzić numer geodezyjny działki? 

 

Osoby samodzielnie wypełniające deklaracje śmieciowe w części „D” formularza muszą podać numer 

działki, której dotyczy składana deklaracja oraz numer księgi wieczystej. By zdobyć takie informacje nie 

jest potrzebna wizyta w urzędzie. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu i dane takie moŜna uzy-

skać samodzielnie dzięki stronie internetowej: http://rudaslaska.geoportal2.pl  

 

Jak to zrobić? 

1. W przeglądarce internetowej wpisujemy adres geoportalu: http://rudaslaska.geoportal2.pl 

 

2. Po wyświetleniu się strony startowej geoportalu, 

wybieramy edycję mapy w trybie publicznym, co 

ilustruje rysunek po lewej stronie. 

 

3. Aby 

uzy-

skać dostęp do danych adresowych geoportalu, nale-

Ŝy w panelu „Warstwy” znajdującym się po lewej 

stronie ekranu zaznaczyć do wyświetlenia warstwy 

„Działki”, „Budynki” oraz „Adresy”. Treść mapy ak-

tualizuje się automatycznie. 

 

4. Następnie w prawej części ekranu, w panelu „Mapa refe-

rencyjna”, naleŜy wybrać menu „Szukaj”. Po rozwinięciu 

się menu „Szukaj”, wybieramy opcję „Adres”. 

5. Po wy-

świetleniu 

się okna 

„Wyszuki-

wanie ad-

resów”, 

wpisujemy nazwę ulicy oraz numer budynku i wy-

bieramy opcję „Wyszukaj adresy”.  



6. JeŜeli wpisane dane są poprawne, w le-

wej części okna „Wyszukiwanie adre-

sów”, pojawi się lista adresów spełniają-

cych podane kryteria. JeŜeli przy danej 

ulicy występują budynki posiadające nu-

mery adresowe składające się z liczb i li-

ter, lista ta obejmować będzie wszystkie 

budynki o podanym numerze liczbowym. 

W takiej sytuacji, na wyświetlonej liście, 

naleŜy zaznaczyć właściwy budynek. W obydwu przypadkach wybieramy następnie opcję „WskaŜ 

adres” i zamykamy okno „Wyszukiwanie adresów” krzyŜykiem znajdującym się w prawym, górnym 

rogu okna. 

7. Po zamknięciu okna, w centrum ekranu znajdzie 

się poszukiwany budynek wraz z działką, na któ-

rej jest zlokalizowany. Chcąc uzyskać informacje 

dotyczące działki z listwy narzędziowej znajdu-

jącej się w lewym, górnym rogu mapy, wybiera-

my ikonkę oznaczoną literką „i”, a następnie 

wskazujemy obszar zawarty w granicach działki. 

 

8. Na ekranie monitora wyświetli się okno 

zawierające dane działki, takie jak: nu-

mer działki, jej powierzchnia i numer 

księgi wieczystej. W zaleŜności od wielkości monitora, rozmiar okna moŜna dostosować poprzez 

zmianę jego wielkości tak, aby informacje wyświetlały się w sposób czytelny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNumer Numer księgi wieczystej Numer działki 

Tu pociągnij aby zmienić rozmiar okna 


