
                                                                                                                                                                                                       Data, ……………… 
 

 
Wójt Gminy Kije 
Szkolna 19, 28-404 Kije,  
 

 
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 

 
Wnioskodawca 

Nazwisko Imię/imiona Adres zamieszkania Dane kontaktowe 

…………………….. 
…………………….. 

…………………….. 
…………………….. 

Miejscowość:…………………………………………………………… 
Kod pocztowy: ……………… ulica: …………………………………. 
Nr domu: ………………..  nr lokalu: ……………………………...….. 

Telefon: ……………... 
e-mail: ………………. 

Nazwa osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej 

Adres siedziby  

…………………………………………………… 
Miejscowość:…………………………………………………………… 
Kod pocztowy: ……………… ulica: …………………………………. 
Nr domu: ………………..  nr lokalu: ……………………………...….. 

Telefon: ……………... 
e-mail: ………………. 

miejscowość ulica Obręb 
ewidencyjny 

Numer działki 
ewidencyjnej 

usytuowanie budynku¹ Status budynku ² 

……………………….. ………………………… ………………. …………………. 1. budynek naziemny 
2. budynek podziemny 

1. budynek istniejący 
2. budynek w trakcie 
budowy 
3. budynek prognozowany 

 
Załącznik: 

1. Kopia mapy³ …………………..  w skali ……………………….., na której kolorem …………………….. wyróżniono budynek będący przedmiotem 
wniosku. 

 
                                                                                                          .                                                …................................................................. 
                   (podpis wnioskodawcy) 
¹ Niepotrzebne skreślić. 
² Właściwe podkreślić. 
³ Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000  lub kopia projektu 
zagospodarowania działki lub terenu. 



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:  

Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kijach jest Wójt Gminy Kije, ul. Szkolna 19, 28- 404 Kije, adres email: 
urzad@kije.pl, tel. 41 356 80 09. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa 
danych można kontaktować się poprzez adres email: k.lechowska@kije.pl, tel. 41 356 80 09 w.10. 

Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o nadanie numeru porządkowego zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 
9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
(UE 2016/679).  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym oraz warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku. 
Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do jego realizacji.  

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz dane nie będą udostępniane 
podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

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

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych 
osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 
z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa. 

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia 
danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych. 

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną. 

………….……………………………………………. 

(data i czytelny podpis)  


