
 

 

 

 

Załącznik: 

1. Kopia mapy3…………………w skali……………………..na której kolorem……………wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku. 

               

 ………………………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 kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu 

 

Urząd Gminy Ciepielów 

ul. Czachowskiego 1 

27-310 Ciepielów 

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  

  miejscowość Telefon 

  kod pocztowy ulica 
e-mail 

  Nr domu Nr lokalu 

Informacja o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek 

Miejscowość Ulica 
Obręb 

ewidencyjny 
Nr działki 

ewidencyjnej 
Usytuowanie budynku1 Status budynku2 

    

1. Budynek naziemny 1. Budynek istniejący 

2. Budynek podziemny 2. Budynek w trakcie budowy 

 3. Budynek prognozowany 



Klauzula informacyjna 

 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 „RODO”), informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ciepielów jest Wójt Gminy Ciepielów z siedzibą 

przy ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, tel.: 048 37 88 080, adres e-mail: gmina@ciepielow.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: 

ewidencja@ciepielow.pl 

3. Celem przetwarzania danych jest wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko 
instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały 
profilowaniu. 

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych – Wójta Gminy Ciepielów w celu 

wydania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego. 

1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

2. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o 

prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

        

Ciepielów, dnia…………………………………...                                   ………………………………………… 

              (czytelny podpis)          

Potwierdzam odbiór zawiadomienia    

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

       (data, czytelny podpis) 

mailto:gmina@ciepielow.pl
mailto:ewidencja@ciepielow.pl

