Wójt Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wnioskodawca:
Nazwisko

Imię/imiona

………………………………………… ……………………………………
…………………………................ …………………………..........
Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

Adres zamieszkania
miejscowość: ………………………………………………………………. kod
pocztowy: ………………………….ulica …………………………….. nr domu
...................................... nr lokalu …………………………………..
Adres siedziby

Dane kontaktowe
telefon...............................
e-mail................................

………………………………………………………………………………………… miejscowość: ………………………………………………………………. kod
telefon ............................
……………………………………………………........................................... pocztowy: ………………………….ulica …………………………….. nr domu
e-mail .............................
…………………… nr lokalu …………………………………..
Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek:
usytuowanie budynku1
status budynku2
miejscowość
ulica
obręb ewidencyjny
numer działki
ewidencyjnej
1. budynek naziemny
1. budynek istniejący
2.
budynek
podziemny
2. budynek w trakcie budowy
……………………….
...............................
……………………………
……………………….
3. budynek prognozowany
.....
Załącznik:
1. Kopia mapy3 ……………………… w skali ………………………………, na której kolorem ……………………….wyróżniono budynek będący przedmiotem
wniosku.
Michałowice, dnia ……………………….20….. r. …………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

__________________________
1
Niepotrzebne skreślić
2
Właściwe podkreślić
3
Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu
zagospodarowania działki lub terenu

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice z siedzibą
w Urzędzie Gminy Michałowice przy Placu Józefa Piłsudskiego 1, zwany dalej
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych,
2) z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez wiadomość e-mail,
skierowaną na adres iod@michalowice.malopolska.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia numeru porządkowego,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo,
6) podanie danych jest wymogiem ustawowym,
7) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
•

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,

•

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

•

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

