
...................................., .........................20....... r.  
                  (miejscowość)                        (data) 

Wnioskodawca:  

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

 

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

 

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

 

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

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  

ul. Białostocka 25 

16-002 Dobrzyniewo Duże 

 

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO 

Wnoszę o ustalenie numeru porządkowego budynkowi/budynkom 2) 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. 

 

 

 

 

 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Wójta Dobrzyniewa Dużego, w celu ułatwienia przeprowadzenia czynności w sprawie 

ustalenia (zmiany, wykreślenia) numeru porządkowego, w zakresie: numer telefonu, adres e-mail, do 

przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzoną sprawą 

 

....................................dnia .....................202...... r. .................................................... 

               (podpis wnioskodawcy) 
 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze 

zm.) dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym 

przy ulicy Białostockiej 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże reprezentowana przez Wójta. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@eterneco.eu lub pisemnie na adres 

Administratora danych. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a w zakresie 

numer telefonu, adres e-mail w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym 

postępowaniem oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne, Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów, w celu realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze 

porządkowym dla nieruchomości. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu 

Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

(tj. podmioty przetwarzające). 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO 

oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: 

 sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,  

 usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, 

 przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na 

podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi 

realizację zadań ustawowych, w tym realizację w/w wniosku. 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, 

ulic i adresów (Dz. U. 2021.1368) 

mailto:iod@eterneco.eu

