
Urząd Miejski  
w Środzie Śląskiej
pl. Wolności 5 
55-300 Środa Śląska

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.

Proszę wybrać sposób odbioru:
 odbiór osobisty 
 wysłać na adres wskazany we wniosku

(po upływie 30 dni nieodebrane zawiadomienia zostaną wysłane pocztą)                                                                                                                              
   …................................... , dnia …......... 20....r. ….............................................

 (podpis wnioskodawcy)
__________________________
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.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Środy Śląskiej;

2. Naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować przez email: iod.um@srodaslaska.pl;

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO, art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 poz. 2101) oraz zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Ministra  Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości i adresów (Dz.U. z 2012 r. Nr 125);

4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a konsekwencjami niepodania danych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;

5. Odbiorcami Pani/Pana danych jest Burmistrz Środy Śląskiej;

6. Pani/Pana dane będą przechowywane: bezterminowo;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania;

8. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;
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