
……………………………, dnia………………………..20……..r.        

(miejscowość, data) 

 

 

Wnioskodawca:                                          

……………………..…………………  

(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)  

………………………………………. 

 …………………………………...….  

(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)

 

                                                           
- Wniosek został opracowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021r. poz. 1368).

 

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. 

Wójt Gminy Niechlów 

ul. Głogowska 31 

56-215 Niechlów  



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

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 (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Niechlów reprezentowany przez Wójta Gminy 

Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów.  

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się inspektorem Ochrony Danych (IOD): 

Inspektor Ochrony Danych Tomasz Wadas iod@niechlow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o nadanie numeru adresowego/porządkowego 

nieruchomości. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.  

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz 

uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres 

wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/(a) oświadczam, że zostałem (am) poinformowany(a) o treści Klauzuli informacyjnej o Przetwarzaniu 

Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Niechlów, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 RODO). 

 

 

   ……………………………… ……………………………… 

(miejsce i data złożenia oświadczenia)     (podpis osoby składającej oświadczenie) 

  

         

 

mailto:iod@niechlow.pl

