
…………………                                                      Maciejowice, dnia……………… 
                 /imię/ 

………………… 
               /nazwisko/ 

………………… 

………………… 
                 /adres/ 

 Nr tel. ………………                                                    
                                                                         Wójt Gminy 

                                                      Maciejowice 
 

                                                               ul.  Rynek 7 

                                                            08-480 Maciejowice 
 

 
WNIOSEK 

 
       Proszę o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w .....................    

przy ul………………………………. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka                       

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

Na nieruchomości został wybudowany budynek oddany do użytkowania zgodnie                                             

z Poświadczeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w  Garwolinie                                     

nr . …………………………………     z dnia ………………. 

( wypełnić w przypadku wzniesienia na nieruchomości nowego budynku) 

 

 

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

                                                                                                                                   /podpis wnioskodawcy/ 

Załączniki: 
1.  dla nowej nieruchomości zabudowanej - kopia geodezyjnej inwentaryzacji 

      powykonawczej budynku oraz poświadczenie z PINB o  oddaniu budynku do użytkowania 

2.  dla budynku w trakcie budowy - kopia mapy zasadniczej, na której wykazany jest 

      kontur budynku w budowie 

3.  dla nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę: kopia pozwolenia na 

      budowę lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w przypadku 

      braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

    

 Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe są przetwarzane                             

w Urzędzie Gminy Maciejowice 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)                   

Nr 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), informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Maciejowice,  adres siedziby:                        

ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, reprezentowana przez Wójta Gminy Maciejowice, kontakt: 

gmina@maciejowice.pl  

mailto:gmina@maciejowice.pl


 

 

2) Urząd Gminy w Maciejowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się poprzez e-mail: o.oc.zk@maciejowice.pl w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania Pani/Pana danych, 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji 

publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań 

administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa,  

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

(jeśli nie jest sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r., 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem  ustawowym, ponieważ ich 

niepodanie może prowadzić do nieefektywnego załatwienia sprawy. 
 
Zapoznałam/-em się z treścią powyższego: 

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

                                                                                                     ( data i podpis ) 

 
           Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem 

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 uchyleniu dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych),                           

publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach realizacji przez Urząd Gminy w Maciejowicach 

obowiązków wynikających z przepisów prawa i w celu załatwienia wnioskowanej przeze mnie sprawy  

- nadania  numeru porządkowego nieruchomości.                                                                                    

                                                                               

                                                                               ........................................................ 
                    ( data i podpis ) 

 

  

                                                                      

                                                                                

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                    
                    

                   

 


