
 

Urząd Gminy Istebna  

43-470 Istebna 1000 
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 

Wnioskodawca: 

Nazwisko Imię 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   ................................... 

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek: 

       miejscowość przysiółek   obręb ewidencyjny numer działki ewidencyjnej usytuowanie budynku status budynku 

 

……………………... 
 

…........................................................... 
 

….......................... 
 

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

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

Informacje o przyłączach 

Woda Sposób zagospodarowania ścieków bytowych 

 Studnia 

 Wodociąg z sieci  

długość przyłącza ……….. 

 Kanalizacja   Zbiornik bezodpływowy  Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

 

Długość przyłącza……… 
Pojemność zbiornika m3  

Przepustowość oczyszczalni 

[m3 / d] 
 

Wykonanie zbiornika  
 kręgi betonowe 
 metalowy 
 poliestrowy 

Typ przydomowej 

oczyszczalni 

mechaniczno-biologiczna z drenażem 

rozsączającym 
mechaniczno-biologiczna z 

odprowadzaniem do wód 
mechaniczna (odstojnik) z drenażem 
rozsączającym 
mechaniczna (odstojnik) z drenażem 

do wód 
inna ............................................ 

Uszczelnienie dna 

zbiornika 
 

beton 
materiał ceramiczny 
inne 

.......................... 
brak uszczelnienia 

Odbiornik ścieków 

oczyszczonych 

grunt (drenaż rozsączający) 
rów melioracyjny 
inny ............................. 

Załącznik: 
1. Kopia mapy1 ........................... w skali ...................., na której kolorem .............................................. wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku . 
 

……................................                      .......................          ................................................................ 
        (miejscowość)    (data)              (podpis wnioskodawcy) 



Dodatkowe załączniki: 

1. W przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku istniejącego: 
- Kopia mapy z wrysowanym budynkiem, 
- Kopia zawiadomienia Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy. 
 

2. W przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku będącego w trakcie budowy: 
- Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kopią projektu zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do tej decyzji.  
 

3. W przypadku , gdy wniosek dotyczy budynku prognozowanego: 
- Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kopią projektu zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do tej decyzji.  

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
ADMINISTRATOR DANYCH 
Administratorem danych jest Wójt Gminy Istebna z siedzibą 43-470 Istebna, Istebna 1000. 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: 

• pisemnie na adres Urząd Gminy Istebna; 
• na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu. 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH  
Dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o nadanie numeru porządkowego budynku. 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 
Dane są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

ODBIORCY DANYCH  
Państwa dane będę udostępniane następującym podmiotom: 

• Starostwo Powiatowe w Cieszynie; 

• Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2. 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, wymagany przepisami prawa. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
Każda osoba, której dane są przetwarzane w Urzędzie Gminy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony 

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

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Nadanie numeru dla nieruchomości jest obowiązkiem wynikającym z prawa budowlanego i geodezyjnego. Odmowa złożenia wniosku spowoduje, że numer porządkowy nie zostanie 

nadany. 

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 
Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; administrator nie przewiduje ich profilowania. 

mailto:iod@istebna.eu

