Łubianka, dnia……………………………………
…………………………………………………
Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy/pełnomocnika*
…………………………………………………
…………………………………………………
Adres wnioskodawcy
…………………………………………………
Nr telefonu
WÓJT GMINY ŁUBIANKA
ALEJA JANA PAWŁA II NR 8
87-152 ŁUBIANKA

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO**

Wnoszę o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
(nazwa miejscowości, nazwa ulicy – jeśli jest nadana)

działka nr…………………………………………………………………, w obrębie………………………………………………………………………………………
Status budynku*:
1. budynek istniejący
2. budynek w trakcie budowy
3. budynek prognozowany

Zawiadomienie odbiorę*:
1. osobiście
2. proszę przesłać pocztą (na adres: wskazany we wniosku, inny………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………).

……………………………………………………………
Podpis wnioskodawcy/pełnomocnika
Do wniosku dołączam:
1. Dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, wypis
z rejestru gruntów),
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
- 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa.
2. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

* (właściwe zaznaczyć)
** Podstawa prawna:





Art. 47a oraz art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U
z 2019 r. poz. 725 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. W sprawie ewidencji
miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.);

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina w Łubiance, Aleja Jana Pawła II 8, 87152 Łubianka, 56 678 82 17
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@lubianka.pl.
3. Dane osobowe będą
Administratorze.

przetwarzane w

celu

realizacji

obowiązków

prawnych

ciążących

na

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

………………………………………………
Podpis wnioskodawcy

