
............................. 
 (data)  

 

Wnioskodawca:       Adresat: 

......................................... 

 .................................................... 

 (imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)  (nazwa organu)  ........................................... 

..................................      ...........................................  

.................................. 
 (adres)          (adres)  

........................................  
(nr telefonu/adres e-mail)1) 

 

 
 
 
 

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO 
 
 

Wnoszę o ustalenie numeru porządkowego budynkowi/budynkom2) 3) 

zlokalizowanemu/-nym3) 

w miejscowości ............................................................................................. 

na działce ewidencyjnej ............... w obrębie .......................................................  

 

 
 

..............................  
(podpis wnioskodawcy)4)  

 
 
 
 
 
 
 
1) Dane nieobowiązkowe, przy czym ich podanie może ułatwić kontakt w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia 
sprawy. 
2) Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu 
budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i 
oznaczeniem. 
3) Niepotrzebne skreślić. 
4) Podpis własnoręczny, a w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowany podpis 
elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany. 
  



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, mający swoją siedzibę w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w 
następujący sposób: 
• listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów 
• przez email: kleszczow@kleszczow.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 
Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 
• listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów. 
• Przez email: iod@kleszczow.pl 

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia numeru porządkowego dla nieruchomości oraz 
zakładania i prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 

IV. Okres przechowywania danych osobowych 
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a 
następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z kategorią archiwalną A dane osobowe będą przetwarzane 
bezterminowo. 

Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów 
prawa (np. instytucje prowadzące kontrolę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, sądy, administracja publiczna). 
Twoje dane osobowe zostaną przekazane Starostwu Powiatowemu w Bełchatowie w celu aktualizacji danych w 
ewidencji gruntów i budynków. 

VI. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 
b. prawo do sprostowania Twoich danych osobowych; 
c. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
d. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

VIII. Konieczność podania danych 
Podanie danych osobowych jest konieczne do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku. 


