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

        (data)  

...............................................................                                   
     (imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)  

 

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

 

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

 

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

 

............................................................... 
               (nr telefonu/adres e-mail)1) 

 

 

 

Wójt Gminy Sławno 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 

26-332 Sławno 

 

 

 

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO 
 

Wnoszę o ustalenie numeru porządkowego budynkowi/budynkom 2) 3)
 zlokalizowanemu/-nym 2)3) 

w miejscowości ..................................................................... na działce ewidencyjnej 

.................................................. w obrębie ....................................................... 

 

  

 

..........................................  
      (podpis wnioskodawcy)4) 

 
 
 
 

 

 

 

 
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. 

 



Klauzula informacyjna 

 Na podstawie 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 (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem), informujemy                  

o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

31, 26-332 Sławno  tel.:44 755 18 50, adres e-mail: sekretariat@ugslawno.pl. 

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@ugslawo.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub 

czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz art. 47b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo 

geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 

2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni administratorzy danych, którym należy udostępnić dane 

osobowe na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji celu, a po jego zakończeniu 

przez okres archiwizacji wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym 

 i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych.  

6. W zakresie i w granicach określonych w Rozporządzeniu, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania                           

i uzupełnienia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody, przysługuje Panu/i prawo 

do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów ustawy. Podanie takich danych 

osobowych jak numer telefonu oraz adres mailowy jest dobrowolne. W przypadku dobrowolnego podania 

innych danych niż wynikające z przepisów ustaw kompetencyjnych podstawą ich przetwarzania jest zgoda. 

 

 

.......................………………………………………… 
                          (data i podpis wnioskodawcy) 

 


