
Gierałtowice, dnia ………………………….  

 

 

 

 

Wnioskodawca:                                                                 Adresat:                                                            

 

………………………………………………                  Urząd Gminy Gierałtowice 
                         ( imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)                                                                
 

……………………………………………...                   ul. Księdza Roboty 48 
 
                                                                                           44-186 Gierałtowice                                                                                           
 ………………………………………………                    
                                (adres)                                                                                        
 

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

 

 

 

 

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO 

 

 

Wnoszę o ustalenie numeru porządkowego budynkowi/budynkom
2)3)

zlokalizowanemu/-nym
3)

                        

 

w miejscowości …………………………………… przy ulicy ………………………………. 

 

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

 

 

Status budynku: istniejący/ w trakcie budowy/ prognozowany
3
 

 

Usytuowanie budynku: budynek naziemny/ budynek podziemny
3
 

 

 

                                                                                              

………………………… 
                                                                                                                                                                                  ( 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)  Niepotrzebnie skreślić. 
4)  Podpis własnoręczny, a w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowany podpis elektroniczny, 

    podpis osobisty albo podpis zaufany. 
 

 

 



Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje się, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gierałtowice z siedzibą w Gierałtowicach, ul. Ks. Roboty 48. 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych:iod@gieraltowice.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO, co oznacza, że Pani/Pana 

dane osobowe są Administratorowi niezbędne do realizacji obowiązku wykonania zadania publicznego nałożonego na niego w 

przepisach Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz.2052 z późn..zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii1) w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. Nr 1368) i dane te 

przetwarzane będą w celu realizacji wniosku będącego w kompetencji Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom będącym dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych 

przez Administratora do przetwarzania danych w ramach zawartych z nimi umów; Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane 

także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w ramach prowadzonej korespondencji. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą 

podlegały profilowaniu; 

6. Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie ich przekazywał poza terytorium Polski i UE ani organizacjom 

międzynarodowym w rozumieniu RODO; 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora obowiązek 

archiwizowania dokumentów urzędowych. 

8. Posiada Pani/Pan: 

 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,  

 prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe,  

 prawo do żądania usunięcia danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla realizacji celu, o 

którym mowa w pkt 3 i celu obowiązkowego archiwizowania dokumentów urzędowych,  

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych stosownie do 

złożonego wniosku), 

 prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora. 
Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych 
(RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia może Pan/Pani skorzystać zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej 

i celu przetwarzania Pani/Pana danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego 

wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw. 

9. W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. 

W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych objętych sprzeciwem, 

chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych, które według prawa 

uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub zostanie wykazane istnienie podstaw do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych; 

11. W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. 

W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych objętych sprzeciwem, 

chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych, które według prawa 

uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub zostanie wykazane istnienie podstaw do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych; 

13. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 jest wymogiem ustawowym  (gdy 

przepisy wskazują jakie dane są niezbędne do realizacji przez Administratora danego zadania publicznego) lub dobrowolne (w razie 

braku takich przepisów), przy czym konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości 

zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3. 


