
¹ niepotrzebne skreślić 
² właściwe podkreślić 
³ 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. 

 

 
 

                                                                                                                                Burmistrz    Miasta 
                                                                                                                                                (nazwa organu - adresata wniosku) 

                                                                                                                                             Sokołowa Podlaskiego  
 

                                                                                                                               08-300  Sokołów Podlaski 

                                                                                                                                ( kod pocztowy, miejscowość)                                                                                                                       

                                                                                                                               Ulica Wolności 21  
 
 

 
                              Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 
 

 

 
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 Numer działki 
ewidencyjnej 

Usytuowanie 
budynku¹ 

Status 
budynku² 

 

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

 
............................... 
…………………...... 

 
......................... 
………………… 

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

 
1.budynek 
naziemny  
 
2. budynek  
podziemny 

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

 
Załącznik: 
1.Kopia mapy³...................................................w skali.....................................  

na której kolorem……….....................wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku. 
 
 

 ...............................dnia....................20........r                                                       …….............................................. 

                                                                                                                ( podpis wnioskodawcy) 
 



                   Klauzula informacyjna 

W związku z przystąpieniem do postępowania administracyjnego i przekazaniem nam danych osobowych 

Informuję Panią/Pana, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski z siedzibą w Sokołowie 

Podlaskim przy ul. Wolności 21, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Zdzisław Damian Bocian,        e-mail: 

ido@idoconsulting.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• prowadzenia postępowań administracyjnych, na podstawie obowiązku z ustawy z 17 maja 1989r 

prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) w zakresie 

właściwości Burmistrza Miasta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

i będą udostępniane innym odbiorcom.  

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  ( w zależności od celu art. 6 ust.1 lit. a do f 

)(Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych...) zwanego RODO, 

5) posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

7) Pani/Pana dane osobowe wynikające z wypełnionego formularza, przetwarzamy dla potrzeb prowadzonego 

postępowania administracyjnego, do czasu aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, w tym 

celu Pani/Pan wycofa zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie Pani /Pana zgody, lub sami ustalimy, że 

się zdezaktualizowały.  

8) Pani /Pana dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski 

jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Burmistrza Miasta Sokłów 

Podlaski danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

                                                                                             ………………………………………………………… 

 

                                                                                                         Data i podpis 

 


