
 

WÓJT  GMINY  TOMASZÓW MAZOWIECKI 

UL.PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO 4 

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI 

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO 

Wnioskodawca: 

Nazwisko Imię/imiona Adres zamieszkania Dane kontaktowe 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

miejscowość: ................................................................................................... 

 

kod pocztowy: .................. ulica ..................................................................... 

 

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

 

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

 

e-mail ............................ 

Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej Adres siedziby  

 

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

 

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

 

miejscowość: ................................................................................................... 

 

kod pocztowy: .................. ulica ..................................................................... 

 

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

 

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

 

e-mail ............................ 

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek: 

miejscowość ulica obręb ewidencyjny numer działki ewidencyjnej usytuowanie budynku1 status budynku2 

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

1. budynek naziemny 

2. budynek podziemny 

1. budynek istniejący 

2. budynek w trakcie budowy 

3. budynek prognozowany 

 

Załącznik: 

1. Kopia mapy3 ......................... w skali .........................., na której kolorem ..................................... wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku. 

 

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

___________________________ 
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Właściwe podkreślić. 
3 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. 

 

 

 Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

 ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4  

 97-200 Tomaszów Mazowiecki 



 
 

 

 

Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta Ignacego 

Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@gminatomaszowmaz.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich 

kwestiach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i e  RODO w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Tomaszów 

Mazowiecki oraz Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych 

określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 oraz z 2019r., poz. 60) 

4. Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej 

Administratora pod poniższym linkiem:  

http://bip.gminatomaszowmaz.pl/artykuly/28/ochrona-danych-osobowych  

 

 

 

 Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami: 

 

 

 

 
……………….……….….………………………………………… 

                                                                                                                                                       (podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej) 

 

 

 

mailto:iod@gminatomaszowmaz.pl
http://bip.gminatomaszowmaz.pl/artykuly/28/ochrona-danych-osobowych

