
WÓJT GMINY GŁOGÓW 

ul. Piaskowa 1; 67-200 Głogów 

 
WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO 

Zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. (Dz.U. z 2012 poz.125) 
 

Wnioskodawca: 

Nazwisko Imię/imiona  Adres zamieszkania Dane kontaktowe 

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

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

 

 

miejscowość: ............................................................. 
kod pocztowy: ..............  ulica .................................. 
nr domu .....................  nr lokalu ............................... 

telefon  ................................ 
e-mail   ................................ 

Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej  Adres siedziby  

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

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

 

 

miejscowość: ................................................................ 
kod pocztowy: ..............  ulica ..................................... 
nr domu .....................  nr lokalu .................................. 

telefon  ................................ 
e-mail   ................................ 

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek: 

miejscowość  ulica  obręb ewidencyjny nr działki i arkusz mapy  usytuowanie budynku1 status budynku1 

   ..........................  .......................    .............................     .......................................  
1. budynek naziemny 
2. budynek podziemny 

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

 
Załączniki: 

1. Kopia mapy2 .................... w skali ........................, na której kolorem .................................. wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku 
2. Potwierdzenie wpłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa w kwocie 17 zł (zgodnie z ustawą z dnia                                          

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) w przypadku dołączenia do wniosku pełnomocnictwa 
 
 
Sposób odbioru1: 
1. Zawiadomienie odbiorę osobiście w Urzędzie Gminy Głogów,  ul. Piaskowa 1, pok. 310, tel. 76 836 55 75 
2. Zawiadomienie proszę przesłać pocztą na adres jw. 
 
 
 

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

______ 
1 Właściwe podkreślić 
2. 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. 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Do wniosku o ustalenie numeru porządkowego. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) ,informujemy że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Głogów ul. Piaskowa 1; 67-200 Głogów tel. +48 76 836 55 55 e-mail:gmina@gminaglogow.pl 

 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@gminaglogow.pl 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o wydanie decyzji oraz w celach kontaktowych związanych z w/w 
wnioskiem. 

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w zakresie danych niezbędnych do rozpatrzenia 
wniosku o ustalenie numeru porządkowego. Art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu. 

 Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów 
prawa. 

 Dane przetwarzane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.  

 Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2. 00-913 Warszawa 

 Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku. 

 Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku. 

 

 

 


