URZĄD MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
NZP.6624……………………
WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
Wnioskodawca:
Adres zamieszkania
miejscowość: .............................................................
..........................................
.............................................
kod pocztowy: .............. ulica ..................................
..........................................
.............................................
nr domu ..................... nr lokalu ...............................
Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
Adres siedziby
.......................................................................................
miejscowość: ................................................................
.......................................................................................
kod pocztowy: .............. ulica .....................................
nr domu ..................... nr lokalu ..................................
Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek:
miejscowość
ulica
obręb ewidencyjny
nr działki i arkusz mapy
usytuowanie budynku1
Nazwisko

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

Imię/imiona

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

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

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

1. budynek naziemny
2. budynek podziemny

Dane kontaktowe
telefon ................................
e-mail ................................

telefon ................................
e-mail ................................
status budynku1
1. budynek istniejący
2. budynek w trakcie budowy
3. budynek prognozowany

Załączniki:
1. Kopia mapy2 ........................... w skali ........................, na której kolorem .................................. wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku
2. Potwierdzenie wpłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa w kwocie 17 zł (art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz .U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) - w przypadku dołączenia do wniosku pełnomocnictwa
Sposób odbioru1:
1. Zawiadomienie odbiorę osobiście w Referacie Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Zdrojowa 24 pok. 3, tel. 74 8621710
2. Zawiadomienie proszę przesłać pocztą na adres jw.

Kudowa-Zdrój, dnia ...................20....... r.
______
1
2

Właściwe zakreślić
Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

...............................................
(podpis wnioskodawcy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1) – zwanego dalej „RODO” − informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kudowa-Zdrój, 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, tel. 74 8621 717, e-mail: kudowa@kudowa.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 796 779 262, e-mail: iod@kudowa.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury ustalenia numeru porządkowego budynku i wydania zaświadczenia o ustaleniu numeracji porządkowej.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania, jednakże wyłącznie w sytuacji, gdy wystąpią z żądaniem w
oparciu o stosowną podstawę prawną, oraz innym podmiotom, usługodawcom wykonujących zadania na zlecenie Administratora na podstawie stosownych umów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.);
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 47a i art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne r. Konsekwencją nie podania
danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Oświadczenie wnioskodawcy: Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
10. Zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu , w celu rozpatrzenia wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu ustalenia numeru porządkowego budynku i wydania
zaświadczenia o ustaleniu numeracji porządkowej ** oraz kontaktu pomiędzy mną a urzędem, numer telefonu: ………………………..………………….

_______________________
(data i czytelny podpis)

