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

 

Usytuowanie budynku: 3) 

1.budynek naziemny 
2.budynek podziemny 

 

Status budynku: 3) 

1.budynek istniejący (zawiadomiono właściwy organ o zakończeniu budowy) 
2.budynek w trakcie budowy 
3.budynek prognozowany 

 

 

 Zgodnie z art. 6 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) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
 
 
              

                             ………………………….… 
                                                                                         (podpis) 

 
- 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. 

                   BURMISTRZ  
          GMINY ALWERNIA  



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla klientów Urzędu Miejskiego w Alwerni 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz.U.UE. L 119 z 2016 r. poz. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje 
się klientów Urzędu Miejskiego w Alwerni, że: 
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Alwerni danych osobowych 

klientów jest Burmistrz Gminy Alwernia ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia, tel. 12 283 11 
15 w. 206. 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Beata Kucharczyk, kontakt: iod@alwernia.pl,                                 
tel. 12 283 11 15 w. 202. 

3. Dane osobowe klientów są zbierane zgodnie z art. 6 ust.1 lit. C RODO i przetwarzane w celu 
możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Alwerni ustawowych zadań publicznych, określonych 
min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach. 

4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający 
z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie 
akt dla organów gmin i związków międzygminnych;. Kryteria okresu przechowywania ustala się w 
oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

6. Klienci Urzędu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. 
7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego reprezentowanego przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy RODO. 

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie 
przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być 
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności 
podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie 
niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia. 

 

 


