Urząd Miejski w Kołaczycach
ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wnioskodawca:
Nazwisko

Imię/Imiona

…………………………………….

…………………….

…………………………………….

…………………….

Dane kontaktowe1

Adres zamieszkania
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………………………………………….

miejscowość
…………………………………….

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek:
ulica
obręb ewidencyjny
numer działki
ewidencyjnej
…………………….

……………………..

…………………….

usytuowanie budynku2

status budynku3

1.budynek naziemny
2.budynek podziemny

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

Załącznik:
1.

Kopia mapy4 …………… w skali …………., na której kolorem ……………… …..wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.
…………………………….., dnia ………..20….r………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Podanie numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego jest nieobowiązkowe i dobrowolne. Podanie numeru może przyspieszyć załatwienie sprawy.
Niepotrzebne skreślić
3
Właściwe podkreślić
4
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.
1
2

Informacja Administratora danych osobowych:
Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że:







Administratorem Pan/i danych osobowych jest Burmistrz Kołaczyc, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce,
w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pana/i danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, można się skontaktować
o
e-mailowo: iod@kolaczyce.itl.pl.,
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. 2019, poz. 725) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.) w celu wydania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku.
Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
Pana/i dane osobowe zgodnie z nadaną kategorią archiwalną A będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217) tj.
dokumentacja będzie przechowywania wieczyście, najpierw w archiwum zakładowym w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach, a później w archiwum państwowym.
Więcej informacji o przetwarzaniu Pana/i danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Kołaczyce www.bip.kolaczyce.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”

…………………………….., dnia ………..20….r………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

