Wójt Gminy Suwałki
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wnioskodawca:
Nazwisko

Imię/imiona

Adres zamieszkania

Dane kontaktowe

miejscowość: ..............................................................................................

* telefon ........................................

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

kod pocztowy: ...................... ulica..............................................................

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

nr domu ...................... nr lokalu .................................................................
Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

Adres siedziby

Dane kontaktowe

miejscowość: ..............................................................................................

telefon ........................................

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

kod pocztowy: ...................... ulica..............................................................

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

nr domu ...................... nr lokalu .................................................................
Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek:
miejscowość

ulica

obręb ewidencyjny

numer działki ewidencyjnej

usytuowanie budynku
1. budynek naziemny

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

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

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

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

2. budynek podziemny

1

1

status budynku
1. budynek istniejący

2. budynek w trakcie budowy
3. budynek prognozowany

1.

Załącznik:
2
Kopia mapy ............................................. w skali .........................., na której kolorem ................................. wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.

2.

Inne: ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

Suwałki, dnia ...................20.... r. ....................................................................
(podpis wnioskodawcy)
Sposób odbioru*:
Zawiadomienie odbiorę osobiście w referacie ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Suwałki
Zawiadomienie proszę przesłać pocztą na adres jw.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
1

Właściwe podkreślić.
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.
* Właściwe zaznaczyć
2

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Suwałki jest: Wójt Gminy Suwałki,
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@gmina.suwalki.pl
Dane są przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji o zaświadczeniach o numerach porządkowych budynków
zlokalizowanych w Gminie Suwałki.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do Państw
trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
** Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu, dane mogą zostać wykorzystane w celach
kontaktowych w prowadzonej sprawie, co może usprawnić jej realizację.

