……………………………………..
(data)

Wnioskodawca:
…………………………………….…………..
(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)
…………………………………….…………..

Adresat:

Burmistrz Myszyńca
…………………………………….…………..
(adres)
…………………………………….…………..
(nr telefonu/e-mail)1

Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
Wnoszę o ustalenie numeru porządkowego budynkowi/budynkom23 zlokalizowanemu/-nym3
w miejscowości …………………………………………………………….…………………..
na działce ewidencyjnej …………..………………… w obrębie …………..…………..……..

……………………………………..
(podpis wnioskodawcy4)

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.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Na podstawie art. 13 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Danych jest Gmina Myszyniec reprezentowana przez Burmistrza, Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac
Wolności 60, 07-430 Myszyniec, tel. (29) 77 21 141, e-mail: urzad@myszyniec.pl
2. W urzędzie powołany został inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej urzędu (w zakładce dot.
przetwarzania danych/ RODO) oraz w sekretariacie.
3. Przetwarzanie odbywa się w celach realizacji wniosku a podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust 2 lit c) lub e) RODOobowiązek prawny lub zadanie realizowane w interesie publicznym.
4. Przekazanie danych osobowych we wniosku wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodania danych wynikają z
ustaw odrębnych.
5. Okres przechowywania Państwa danych został określone w przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów tj. Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
6. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO).

