
Czastary, dnia .................................. 
 

.............................................................. 
   (imię i nazwisko) 

 

 

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

 

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

 

 

………………………………………… 
                               (nr. telefonu*) 

(*numer nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie) 

 

Wójt Gminy Czastary 

ul. Wolności 29 

98-410 Czastary 

 

 
Wniosek 

o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym 

 
Proszę o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym dla budynku zlokalizowanego     na 

działce ewidencyjnej: 

a) nr działki ewidencyjnej ………………………………………………..…………………… 
 

b) nr obrębu ewidencyjnego ………………………...………………………………………… 
 

c) nr księgi wieczystej ………………………………………..……………………………….. 
 

d) przy ulicy ………….……………………………...…………………………...………….... 
 

celem przedłożenia w ……………………………………………………………………………… 
 

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

 
 

.........…………………………………… 

                (podpis wnioskodawcy) 

 

 

*Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym – 17 zł  

 

 

 

[Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Czastary reprezentowana przez Wójta Gminy Czastary. Dane osobowe 

przetwarzane są w celu wydania zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego budynku, wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym 

budynku, prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznych. Informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych znajdują się na drugiej stronie] 

 



Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Treść informacyjna dla osób w sprawach związanych z ustalaniem numerów porządkowych budynków , 
wydania zaświadczenia o numerze porządkowym budynku.  

Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informuję, 
że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Czastary reprezentowana przez Wójta Gminy Czastary z 

siedzibą: Czastary ul. Wolności 29, 98-410 Czastary. 
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość ́przetwarzania danych 

osobowych w Urzędzie Gminy, z którym można skontaktować się:  

• listownie na adres: Czastary ul. Wolności 29, 98-410 Czastary.  

• przez e-mail: inspektor@myiod.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego 

budynku, wydania zaświadczenia o numerze porządkowym budynku, prowadzenia ewidencji miejscowości, 

ulic i adresów w systemie teleinformatycznym.  

4. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez akt złożenia wniosku oraz 

następujące przepisy prawa: 

• art.  47a  i  47b    ustawy  z  dnia 17  maja  1989  r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne  

• § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów 

• ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.   

 W przypadku udostępnienia przez Panią /Pana numeru telefonu lub adresu email w celu ułatwienia kontaktu, 

podstawą przetwarzania przez nas tych danych będzie Pani/Pana zgoda. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania. Dane 

będą następnie przechowywane w celach archiwalnych wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A.  

6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana 

dane są podmioty, z którymi Urząd zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych 

w Urzędzie systemów informatycznych. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności 

pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

7. W odniesieniu do danych pozyskanych przez nas przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania 

się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania 

z tego praw, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane 

kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2). 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania 

będzie brak możliwości realizacji sprawy. Wyjątek stanowią adresu e-mail i/lub nr telefonu których podanie 

jest nieobowiązkowe. Podając te dane wyraża Pani/Pan zgodę na włączenie ich do akt sprawy. Dane mogą 

zostać wykorzystane w celach kontaktowych w prowadzonej sprawie, co może usprawnić jej realizację. 

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 


