
 

 

……………………...……………. 

(data) 

 

Wnioskodawca:                              

 

…………………………………              

 

Adresat: 

(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy) 

………………………………..…………. 

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

 

…………………………………………... 

    (nr telefonu/adres e-mail)
1)

 

 

 

Wójt Gminy Niemce 

ul. Lubelska 121 

21-025 Niemce 
 

 

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 nic 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 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO,  

1. Administratorem Państwa danych będzie Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 

21; info@niemce.pl  

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.  

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie numeru porządkowego nieruchomości 

zgodnie ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2019 r poz. 725 z późn. 

zm ) w zw. z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 2096 ze zm.) art. 6 ust. 1 lit. a), c) RODO. 4. Odbiorcami Państwa danych mogą być organy władzy 

publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, podmioty przetwarzające, 

którym Wójt Gminy Niemce zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych, oraz innym odbiorcom: operator 

pocztowy.  

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, a następnie archiwizowane 

zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.  

6. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii 

Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.  

7. Mają Państwo prawo do żądania od Wójta Gminy Niemce dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do 

przenoszenia danych;  

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu 

nadzorczego, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzania 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.  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a niepodanie ich uniemożliwi 

rozpatrzenie wniosku o nadanie numeru porządkowego nieruchomości. 
 

mailto:info@niemce.pl

