
……………………………… 
(data) 

Wnioskodawca: Adresat: 

…………………………………. …………………………… 
(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy) (nazwa organu) 

…………………………............. ……………………………. 

…………………………………. ……………………………. 
(adres) (adres) 

…………………………………. 
(nr telefonu/adres e-mail)1)

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO 

Wnoszę o ustalenie numeru porządkowego budynkowi/budynkom2) 3) zlokalizowanemu/-nym3)  

w miejscowości ……………….……………………………………………………………….. 

na działce ewidencyjnej …………… w obrębie ………………………….…………………… 

………………………… 
(podpis wnioskodawcy)4) 

1) Dane nieobowiązkowe, przy czym ich podanie może ułatwić kontakt w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.
2) Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu

budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją
i oznaczeniem.

3) Niepotrzebne skreślić.
4) Podpis własnoręczny, a w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowany podpis elektroniczny,

podpis osobisty albo podpis zaufany.



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Spełniając wymogi Art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Wójt 
Gminy Daszyna informuje, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gmina Daszyna
Daszyna 34a, 99-107 Daszyna 

tel. 24 357-10-00, www.daszyna.4bip.pl <http://www.daszyna.4bip.pl/>
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, 
pocztą tradycyjną na adres Daszyna 34a, 99-107 Daszyna lub e-mail: iod@gminadaszyna.pl 
<mailto:iod@gminadaszyna.pl>;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nadania numeru porządkowego nieruchomości  
na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2052, z późn. zm.) w związku z Art. 6, ust 1, lit. b), c) i e) ww. 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem koniecznym do rozpatrzenia 
i zatwierdzenia wniosku. W przypadku nie podania danych osobowych wniosek pozostanie bez rozpoz-
nania. 
5) Państwa dane osobowe dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów  
uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów 
ustawowych i statutowych Urzędu Gminy Daszyna, tj. przez okres przewidziany w Instrukcji Kancelaryjnej 
(kategoria archiwalna A – dokumenty wieczyste); 
8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania i 
ograniczenia przetwarzania; 
9) Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 
iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016r.; 
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowa-
nia.

Z powyższymi informacjami zapoznałam(em) się 

………………………………………………………………
(czytelny podpis osoby lub osób informowanych)
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