Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Urząd Gminy Wierzchosławice
33-122 Wierzchosławice 550
Wnioskodawca:
Nazwisko

Imię/imiona

Adres zamieszkania

Dane kontaktowe

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

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

Miejscowość:.................................. kod pocztowy: ...........
ulica: .................. nr domu: ..................... nr lokalu: ............

Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

Adres siedziby

telefon ..................................
e-mail ………........................
Dane kontaktowe

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

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

Załączniki:

1. Kopia mapy3 ................... w skali ................., na której kolorem ........................... wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.
____________________
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.
……………………….…………………………………………………………………..
(miejscowość, data i czytelny podpis)

URZĄD GMINY
33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550
+48 (014) 631-90-12, fax: +48 (014) 631-90-45
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Nr 809/4/2012

e-mail: ug@wierzchoslawice.pl
NIP 873-11-11-741 REGON 000551450
Nr konta bankowego 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010

OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawach wynikających z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dotyczących osób, od których są zbierane dane osobowe, tj.:
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzchosławice z siedzibą w Wierzchosławicach pod adresem 33-122 Wierzchosławice 550 (e-mail:
ug@wierzchoslawice.pl, tel. (14) 631-90-30);
2) Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod@wierzchoslawice.pl, tel. 14 6 31 90 12, adres do
korespondencji: Urząd Gminy w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 550);
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości na podstawie art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 – tj. ze zm.) oraz § 5 ust. 5 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 –t.j.)
4) Dane osobowe będą przechowywane na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Kategoria A;
5) Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie podania bez rozpoznania;
8) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wnioskodawcy oraz właściciele nieruchomości, której dotyczy wniosek;
9) Podanie danych dotyczących numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest niezbędne do podjęcia wnioskowanych działań. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne.
Administrator przyjmuje, że jeśli poda Pan/Pani te dane to, jednocześnie wyraża Pan/ Pani zgodę na ich przetwarzanie w związku ze złożonym wnioskiem. Jednocześnie
ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w zakresie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem. Ponadto poza w/w prawami przysługującymi Panu / Pani w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa, przysługuje Panu / Pani
prawo do usunięcia danych podanych dobrowolnie.

……………………….…………………………………………….…………………………………………………………..
data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu
(w przypadku składania wniosku przez kilku inwestorów lub osób upoważnionych podpis składa każda z nich)

URZĄD GMINY
33-122 WIERZCHOSŁAWICE 550
+48 (014) 631-90-12, fax: +48 (014) 631-90-45
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Nr 809/4/2012

e-mail: ug@wierzchoslawice.pl
NIP 873-11-11-741 REGON 000551450
Nr konta bankowego 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010

