URZĄD MIEJSKI W SUŁKOWICACH
32-440 Sułkowice, Rynek 1
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

Wnioskodawca:
Nazwisko

Imię/imiona

Adres zamieszkania

Dane
kontaktowe

…....................... …....................... miejscowość.................................................................... telefon.................
........................... ...........................

kod pocztowy:..................... ulica..............................….... e-mail..................
nr domu..................... nr lokalu …....................................

Nazwa osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej

Adres siedziby

Dane
kontaktowe

…..................................................... miejscowość:................................................................... telefon.................
.........................................................

kod pocztowy:.......................... ulica................................ e-mail..................
nr domu....................... nr lokalu......................................

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek:
miejscowość

ulica

numer działki
ewidencyjnej

…....................... …....................... …........................

rodzaj budynku²
1.budynek
mieszkalny
2. budynek
gospodarczy
3…………….

usytuowanie
budynku¹

status budynku²

1. budynek
naziemny

1. budynek
istniejący
2. budynek
w trakcie budowy
3. budynek
prognozowany

2. budynek
podziemny

Załącznik:
1.Kopia mapy³
2.Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości

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

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

¹ Niepotrzebne skreślić.
² Właściwe podkreślić.
³ Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału lub kopia projektu zagospodarowania działki.
4
Opłata skarbowa w kwocie 17 zł w przypadku budynków innych niż mieszkalne.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12,
email: iodo@sulkowice.pl
3) dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) realizacja zadań gminy w zakresie nadania numerów porządkowych Art. 47 a ust 5 w zw. z art. 47 a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)
4) dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, m.in: Głównemu Geodecie Kraju oraz firmie,
której powierzono przetwarzanie danych.
5) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania zgody.
6) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów.
7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania w oparciu o przepisy prawa umowy, a w pozostałym
zakresie (telefon) jest dobrowolne. Brak danych spowoduje niemożliwość ustalenia numeru porządkowego nieruchomości.

