
 

…………………………………  

        Miejscowość, data 
..………………………………………………………   
                     imię i nazwisko lub nazwa podmiotu 

…..…………………………………………………… 

……..………………………………………………… 
                                 adres zamieszkania/siedziba podmiotu 

………..……………………………………………… 
                                                   nr telefonu 

Wójt Gminy Korzenna 
Korzenna 325 
33-322 Korzenna 

 

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZ ĄDKOWEGO  

 

 Wnoszę o ustalenie numeru porządkowego budynkowi/budynkom 
zlokalizowanemu/-nym 

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

na działce ewidencyjnej nr…………………………………………………………………………………….
    nr działek/działki  

w obrębie ………………………………………………………………………………………………………….
    nazwa obrębu 

 

 
 
        

….…………………..……………………………. 
        podpis wnioskodawcy1 

 
Załączniki: 
- mapa lub szkic z lokalizacją budynku i jego oznaczeniem, 
- decyzja Starosty Powiatowego udzielająca pozwolenia na budowę, 
- akt własności działki tj. akt notarialny – do wglądu. 

                                                           
1
 Podpis własnoręczny, a w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowany podpis 

elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany. 



 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13. Ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
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 RODO) informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Korzenna z siedzibą: 33-325 Korzenna 325, tel. (18) 
440-66-10  e –mail: gmina@korzenna.pl 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:iod@korzenna.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia niniejszego postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit.  
C RODO 

4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego w postaci rozpatrzenia 
sprawy. 

5. Dane Pani/Pana mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
6. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia ich 

przetwarzania. 
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) 
Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest na stronie Urzędu Gminy Korzenna (www.korzenna.pl) i  BIP 
Urzędu Gminy Korzenna (bip.malopolska.pl/ugkorzenna).  
 
 
 
 
 

………………….……………………………………………………. 
        Podpis wnioskodawcy 

 

 


