
URZĄD GMINY W WILCZYNIE 
 (nazwa organu - adresata wniosku) 

62-550 WILCZYN 
(kod pocztowy, miejscowość) 

           STRZELIŃSKA 12 D 
                                      (ulica, nr) 

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

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek: 

miejscowość ulica obręb ewidencyjny numer działki ewidencyjnej usytuowanie budynku1 status budynku2 

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

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. 

........................................., dnia .............20.... r. ................................................................... 
(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 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, zwanym dalej RODO, informuje, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Urzędzie Gminy w Wilczyn jest Wójt  Urzędu Gminy z siedzibą w Wilczynie, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn.  

 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425, e-mail: inspektor@osdidk.pl  

 

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych związanych z przyjmowaniem: 

• wniosków o nadanie numeru porządkowego nieruchomości,  

wnoszonych do Urzędu Gminy oraz prowadzeniem postępowań administracyjnych w tym zakresie, wynikających z przepisów:  

• ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 9 stycznia 2012 r. ws. ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125 ze zm.). 

 

4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, 

w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie  oraz realizację zadań statutowych i ustawowych Urzędu Gminy. Dane te 

powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. W przypadku kiedy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane 

osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

7. Okres, przez który Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była 

wydana zgoda. 

9. W związku z  przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie wszczęcie postępowania 

administracyjnego w zakresie zmiany przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu oraz zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie, udzielenie informacji w zakresie zagospodarowania przestrzennego w 

gminie. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.   

……………………………………………..     

(data i podpis) 

 

mailto:inspektor@osdidk.pl

