
Urząd Gminy Klembów 
Referat Gospodarki Nieruchomościami i 
Ochrony Środowiska 
05-205, Klembów 
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 

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 Dane kontaktowe* 

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

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

miejscowość: ................................................................................ 

kod pocztowy: ......-............. ulica ................................................ 

nr domu ............................... nr lokalu ......................................... 

telefon ................................................ 

e-mail ................................................. 

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek: 
dzielnica ulica obręb ewidencyjny numer działki ewidencyjnej usytuowanie budynku1 status budynku1 

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

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

Informacje o funkcji budynku, którego dotyczy wniosek1: Uwagi: 

1 .   budynek mieszkalny 
2.    budynek handlowo-usługowy 
3.    budynek inny ............................................................................................................ 

 

 
Załącznik: 
1. Kopia mapy2 ..................................... w skali ............................ , na której kolorem ...................... wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku. 

2. Inne:....................................................................................................................................................................................................................................... 

  Klembów ......................... ...................................................... 
 (data) (podpis wnioskodawcy) 

Sposób odbioru1: 
1. Zawiadomienie odbiorę osobiście w referacie 
2. Zawiadomienie proszę przesłać pocztą na adres jw. 

1 Właściwe podkreślić. 
2 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. 



 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku  
Informujemy, że przekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Administratorem danych osobowych jest Gmina Klembów - Urząd 
Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym do celów archiwizacji. 
Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. instytucji kontrolujących pracę Urzędu). Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych 
osobowych można uzyskać u pracownika Urzędu. 
 
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania pośrednictwem Urzędu. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy 
przez Urząd. Osoba, której dane będą przetwarzane przez Urząd ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: 
iod@klembow. 
 
*podanie nr telefonu  i  adresu e-mail nie jest wymagane, może natomiast przyspieszyć załatwienie Państwa sprawy   

 


