
Strona 1 z 2 

…….……………, dnia ………………. 

WNIOSKODAWCA:                                                                          (miejscowość, data) 

……………………………………..… 
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji) 

…………………………………..…… 
(adres zamieszkania lub siedziby) 

……………………………………..… 
(kod pocztowy, miejscowość) 

…………………………………..…… 
(numer telefonu / adres e-mail) 

PEŁNOMOCNIK: 

……………………………………..… 
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji) 

…………………………………..…… 
(adres zamieszkania lub siedziby) 

……………………………………..… 
(kod pocztowy, miejscowość) 

……………………………………..… 
(numer telefonu / adres e-mail) 

WNIOSEK 

O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO  

         Na podstawie art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 wraz z późniejszymi zmianami) proszę  

o ustalenie numeru porządkowego dla budynku zlokalizowanego na działce nr ewid.  

........................................., arkusz ..............., położonej w obrębie ................................................, 

przy ulicy / placu / osiedlu (niewłaściwe skreślić) .................................................................................., 

w miejscowości .................................................................................................., gmina Drzewica. 

 

 
 

…………………………… 
                                                                                                                                          (podpis wnioskodawców) 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu / mapy zasadniczej / mapy ewidencyjnej / mapy 

z projektem podziału (niewłaściwe skreślić) w skali …….............., na której kolorem ………..……..……. 

wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku. 

2. Kopia decyzji pozwolenia na budowę nr ………..………...……….…… z dnia ……………………… 

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz 

z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 

SPOSÓB ODBIORU: (właściwe podkreślić) 

1. Zawiadomienie odbiorę osobiście. 

2. Zawiadomienie proszę przesłać pocztą pod adres zamieszkania. 

UWAGI URZĘDU: 

1. Uzgodniono numer ………………………………………… w miejscowości …………..….…….….... 

2. Wysłano do wiadomości: 

 Urząd Statystyczny w Łodzi 

  Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 

  ul. Wronia 65 

  97 – 300 Piotrków Trybunalski 

  e-mail: a.zajac@stat.gov.pl, 

 Starostwo Powiatowe w Opocznie 

    Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

  ul. Kwiatowa 1a 

    26 – 300 Opoczno 

    e-mail: geodezja@opocznopowiat.pl. 

 

BURMISTRZ DRZEWICY 

ul. Stanisława Staszica 22 

26 – 340 Drzewica 

mailto:a.zajac@stat.gov.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 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 (dalej RODO), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach  

z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy z siedzibą  

w Urzędzie Miejskim w Drzewicy: ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica,  

tel. 48 375 60 91, e-mail ugm@drzewica.pl. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Drzewicy jest Pan Waldemar 

Pęczkowski, adres e-mail: iod@drzewica.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych,  

tj. ustalenia numeru porządkowego na podstawie art. 6 pkt 1 lit c RODO w związku  

z art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

W przypadku udostępnienia danych niewymaganych (numeru telefonu / adresu e-mail) 

będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celach 

kontaktowych. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, odbiorcami Pani /Pana 

danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. 

celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego  

z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania danych, prawo  

do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do państw trzecich/organizacji 

międzynarodowej. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest 

warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Drzewicy. Konsekwencją 

odmowy podania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych. 

 

   

…………………………… 
                                                                                                                                          (podpis wnioskodawców) 
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