
BURMISTRZ ZAWICHOSTU 

ul. Żeromskiego 50 

27 – 630 Zawichost 
Wniosek  

o ustalenie numeru porządkowego 
 

Wnioskodawca: 

Nazwisko Imię/imiona Adres zamieszkania Dane kontaktowe 

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

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

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

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

miejscowość: .............................................. kod pocztowy:……………… 

............................................................... ulica ......................................... 

nr domu ................... nr lokalu ................................. 

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

email ................................... 

Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej Adres siedziby  

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

................................................................................................................. 
miejscowość: ............................................................................................. 
kod pocztowy: .................... ulica ............................................................. 
nr domu ................... nr lokalu ................................................................. 

telefon .................................. 
email ................................... 

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek: 

miejscowość ulica obręb ewidencyjny numer ewidencyjnej działki usytuowanie budynku* status budynku* 

 

…...…………. 

 

…........................................................... 
 

….......................... 
 

…......................................... 
□ budynek naziemny 

□ budynek podziemny 

□ budynek istniejący 

□ budynek w trakcie budowy 

□ budynek prognozowany 

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

 

 
 

..................................... dnia ..............20 .… r. ................................................................. 
(podpis wnioskodawcy) 

 

*Właściwe zaznaczyć. 
**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.



Załączniki do wniosku: 
 dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest 

ujawniony w ewidencji gruntów i budynków, 
 kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru – w przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna; 
 jeżeli wniosek dotyczy budynku istniejącego - kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, mapy  

z projektem podziału, topograficznej lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu  

z wniesionym budynkiem; 
 jeżeli wniosek dotyczy budynku będącego w trakcie budowy - kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na budowę z załącznikiem graficznym (projekt zagospodarowania działki) i oświadczenie o rozpoczęciu 

budowy; 
 jeżeli wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania, a działka nie jest objęta 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – kopia ostatecznej decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym (bądź wskazanie jej numeru i dnia 

wydania) i własnoręcznie wrysowanym budynkiem lub kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę z załącznikiem graficznym (projekt zagospodarowania działki); 
 w przypadku dzierżawy terenu – kopia umowy dzierżawy ze zgodą właściciela nieruchomości na 

nadanie numeru porządkowego; 
 

O ustalenie numeru wnioskować może właściciel (wieczysty użytkownik) nieruchomości lub osoba 

faktycznie władająca nieruchomością. 
Jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna, to powinien być podpisany przez osoby 

upoważnione do reprezentowania danego podmiotu prawnego. 
 

Opłata skarbowa: 
 od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego - nie pobiera się, 
 za wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego 

(odrębny wniosek) – 17,00 zł, 
 za wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego – 5,00 zł za   

każdą   stronę   formatu   A4   (wg   załącznika   do   ustawy   z   dnia 16 listopada 2006 r.  

o opłacie skarbowej – część II pkt. 4). 
 

Zgodnie z art. 47b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub 

inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, 

mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki   

z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia  

o ustalenie tego numeru. 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

dalej RODO, informuję, iż: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zawichostu z siedzibą: 27-630  

Zawichost, ul. Żeromskiego 50. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania  

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych  

możliwy jest pod adresem: iod@zeto.lublin.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o ustalenie numeru  

porządkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w zw. z art 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, 

ulic i adresów. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i podmioty 

świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu. 

5. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu 

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. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz 

ograniczenia przetwarzania.  

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest  

obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

mailto:iod@zeto.lublin.pl

