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Miasta Zgierza 

Przemysław Staniszewski 

Sz. Pan Grzegorz Leśniewicz 
Radny 
Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelacje z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
obowiązku umieszczania danych osobowych właścicieli nieruchomości na tablicach 
z oznaczeniem numeru adresowego, uprzejmie wyjaśniam co następuje. 

W dniu 3 czerwca 1993 r. Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr XXX/238/93 
w sprawie tablic oznaczających nieruchomości. W załączniku Nr 2 do uchwały w pkt. 1 
określono rodzaj informacji, które powinny być umieszczone na tablicy, są to: 

a) nazwa ulicy, 
b) numer porządkowy nieruchomości, 
c) nazwisko / nazwa / właściciela albo administratora odpowiedzialnego za stan 

nieruchomości: gdy administrator nie mieszka na nieruchomości powinien być 
podany jego adres. 
Do chwili obecnej uchwała ta nie została zmieniona. 
Należy jednak mieć również na uwadze przepisy zawarte w ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 
ze zm.) która jest aktem prawnym wyższej rangi od uchwał Rady Miasta, która w art. 1 ust. 
1 określa, iż każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych, natomiast 
w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 2 ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje 
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą 
możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio 
lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden 
lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, 
umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. W myśl powołanych przepisów można 
więc przyjąć, iż umieszczenie na tablicy numeracji nieruchomości imienia i nazwiska lub 
nazwy właściciela nieruchomości łącznie z podaniem nazwy ulicy i numeru adresowego 
może ułatwić identyfikację tych osób lub podmiotów. 

W związku z powyższym odpowiadając na punkt 1 i 2 Pana interpelacji wyjaśniam 
że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie istnieje obecnie obowiązek 
umieszczania na tabliczkach adresowych danych właściciela nieruchomości, mimo takiego 

A zapisu we wcześniejszej, uchwale rady miasta, ale nie ma jednocześnie zakazu 
/ umieszczania takich informacji jeżeli taka jest wola właściciela nieruchomości. 
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Z uwagi na powyższe przepisy pragnę jednocześnie Pana poinformować, iż 
wszyscy wnioskodawcy odbierających zawiadomienia o nadanym numerze porządkowym 
dla swojej nieruchomości, są informowani przez pracowników Wydziału Urbanistyki, 
Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierz o braku konieczności 
umieszczania imienia, nazwiska lub nazwy właściciela na tabliczce z numerem 
nieruchomości, a jedynie o konieczności umieszczenia nazwy ulicy oraz numeru 
adresowego - pomimo niezgodności z powołaną na wstępie uchwałą Rady Miasta Zgierza. 

Jednocześnie informuję że przystąpiłem do przygotowania zmiany uchwały w 
sprawie tablic oznaczających nieruchomości w celu dostosowania jej do obowiązujących 
przepisów prawa. 

W załączeniu do niniejszej odpowiedzi przekazuję treść uchwały Rady Miasta 
Zgierza Nr XXX/238/93, dnia 3 czerwca 1993r wraz z załącznikami określającymi wygląd 
oraz treść tablic oznaczających nieruchomości. 
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