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tel. 24 384-14-00, fax:  24 384-14-15 
sekretariat@gminalack.pl  

 
 
 

 

…………………………………........  
(data) 

 

 

Wnioskodawca:                                          

……………………..…………………  

(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)  

………………………………………. 

 …………………………………...….  

(adres) 

 ……………………………………….  

(nr telefonu/adres e-mail)1) 

 

 

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO 

 

Wnoszę o ustalenie numeru porządkowego budynkowi/budynkom2) 3) zlokalizowanemu/-nym3) 

w miejscowości  ………………………………………………………………..………………… 

na działce ewidencyjnej ………………… w obrębie ………………………….………...……… 

 

 

  

………………………….…  
        (podpis wnioskodawcy) 4) 

 

 

                                                      
Wniosek został opracowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów 

(Dz. U. z 2021r. poz. 1368). 
 

1) Dane nieobowiązkowe, przy czym ich podanie może ułatwić kontakt w celu rozpatrzenia wniosku i 

załatwienia sprawy. 
2) Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje 

jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy 

dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem 
3) Niepotrzebne skreślić. 
4) Podpis własnoręczny, a w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowany podpis 

elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany. 

Urząd Gminy w Łącku  

ul. Gostynińska 2 

09-520 Łąck  

mailto:sekretariat@gminalack.pl


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, zwanego dalej 

„Rozporządzeniem” informujemy, że: 

1)  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Łąck, w związku  

z wykonywaniem zdań publicznych jest Wójt Gminy Łąck, ul. Gostynińska 2, tel. (24) 384-14-00,  

e-mail: sekretariat@gminalack.pl 

2) Miejscem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest – Urząd Gminy Łąck, 09-520 Łąck,  

ul. Gostynińska 2   

a. W Urzędzie Gminy Łąck powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można 

skontaktować się poprzez e-mail: m.pulkownik@gminalack.pl lub telefonicznie: (24) 384-14-12, 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji: 

a. Obowiązków prawnych ciążących na Wójcie Gminy, na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic  

i adresów (Dz. U. z 2021r. poz. 1368) realizacji umów zawartych z kontrahentami. 

b. w pozostałych przypadkach Państwa dane przetwarzane są na podstawie wcześniej wyrażonej 

zgody w zakresie i celu określonym w tej zgodzie.5 

4) Dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

5) Państwa dane pozyskane do celów wymienionych w pkt 4 przetwarzane będą przez okres 

archiwizacji.6 

6) Przysługują Państwu prawa: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane  

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

w przypadkach przewidziany w Rozporządzeniu. 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach przewidzianych 

w rozporządzeniu, 

e. prawo do przenoszenia, 

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przewidzianych  

w Rozporządzeniu,  

g. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych 

osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

7) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, 

w tym profilowaniu. 

 

 

                                                      
1 Wprowadzić podstawę prawną przetwarzania danych (podstawę prawną postępowania)/numer umowy/ w 

przypadku przetwarzania na podstawie zgody zostawić pkt c. 
2 Wstawić okres przetwarzania danych zgodny m.in. z jednolitym rzeczowym wykazem akt 

mailto:m.pulkownik@gminalack.pl

