
Człuchów, ….…………… 

......................................................... 
    (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

......................................................... 

......................................................... 
                        (adres) 

......................................................... 
                       (telefon)  

 

Burmistrz Miasta Człuchów 
                     

 

Wniosek 
o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości 

 

  

Wnoszę o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości położonej                                                    

w…………………… przy ulicy.....................................……………………………,  

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ...................,   

obręb ……………………….,  

stanowiącej własność ……………….…………………………………………… .  

Nieruchomość zgodnie z pozwoleniem na budowę stanowi: 

1) budynek mieszkalny 

2) budynek mieszkalno-usługowy 

3) lokal użytkowy 

4) budynek składowo-magazynowy 

5) inny …………………………… 

* właściwe podkreślić  

 

 .......................................... 

 (podpis wnioskodawcy) 

 
Załączniki: 

1. Dokumenty potwierdzające prawo do władania nieruchomością  (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, 

postanowienie sądu, umowa dzierżawy itp.*), 

2. Dane o położeniu obiektu wraz z naniesionym wejściem do budynku (kopia mapy zasadniczej 

z inwentaryzacją powykonawczą  budynku, projekt zagospodarowania działki*). 

3. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu / potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia obiektu budowlanego 

do użytkowania* 

4. Opłata skarbowa 17,00 zł. (dot. budynków usługowych)* 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L.              

z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 



 Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta Człuchów Al. Wojska Polskiego 1,               

77-300 Człuchów tel.: 59 83 42 291 w 305, sekretariat@człuchow.eu  

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

email: iod@człuchow.eu lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia i rozpatrzenia wniosku o nadanie 

numeru porządkowej budynków, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków 

wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne( t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 2052), ustawy                  

z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 214.) 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu                               

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym 

dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że 

wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.  

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, dostawca usług 

informatycznych w zakresie programów ewidencyjnych, dostawcy usług doradztwa prawnego, 

archiwistycznych, niszczenia brakowania dokumentacji oraz elektronicznych nośników danych. 

Ponadto dane osobowe są ujawniane dostawcy usług pocztowych w przypadku korespondencji 

prowadzonej drogą pocztową, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

 

 

........................................................ 

data i podpis 
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