
……………….……………… 

(miejscowość, data) 

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

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 
(adres) 

 

………………………………………… 
(numer telefonu/adres e-mail)1) 

Wójt 

Gminy Gzy 
 

 

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 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 

roku 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. z 2016r. Nr 119, str. 1), - dalej RODO, informuję iż: 

1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy przepisów prawa: 

̶ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 

̶ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.)  

2. Informujemy, że administratorem danych jest Urząd Gminy w Gzach, z siedzibą Gzy 9, 06-126 Gzy, 

reprezentowany przez Wójta Gminy Gzy. Kontakt z administratorem możliwy jest w każdy dzień pracy Urzędu 

w godzinach 8:00-16:00 telefonicznie pod nr: 23 691 31 22 lub drogą mailową: ug@gminagzy.pl.  

3. Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą 

mailową na adres: iodo@gminagzy.pl lub telefonicznie: 602 523 360.  

4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 

archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.  

5. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa 

lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Dane mogą być udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu administracyjnym, które wykażą 

interes/cel faktyczny. 

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora danych osobowych lub organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy przetwarzanie 

Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

mailto:ug@gminagzy.pl
mailto:iodo@gminagzy.pl

