
                                                                                                                                                                            

 

 

 

        ……….…………………….. 

                                   (data) 

   Wnioskodawca:      Adresat: 

 

      …………………………………………….……………………. 

     (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) 

 
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. 

      Wójt Gminy  Gorzyce 

     Kościelna 15 

     44-350 Gorzyce 



Obowiązek informacyjny  

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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, zwanego dalej RODO, celem realizacji obowiązku 

informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dot. przetwarzania danych 

osobowych obowiązujące w Urzędzie Gminy w Gorzycach: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Gorzycach danych 

osobowych jest Wójt Gminy Gorzyce – Daniel Jakubczyk. Dane kontaktowe: Urząd Gminy 

w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15, tel. 32 4513-056, e-mail: 

gorzyce@gorzyce.pl 

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 

się za pomocą poczty elektronicznej, adres do kontaktu: iod@gorzyce.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora: 

1) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w oparciu o art. 6 

ust. 1 lit. c RODO, ze względu na realizowanie zadań w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. e RODO a także zgodnie z  Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne  

2) w celu usprawnienia kontaktu w związku z załatwieniem niniejszego wniosku na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie numeru telefonu kontaktowego).  

4. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą 

być: organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym 

z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym 

do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), inne podmioty 

realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych 

z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych).  

5. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw 

trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

6. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były 

odpowiednio i właściwie zabezpieczone. 

mailto:gorzyce@gorzyce.pl
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7. Każdej z osób, której dane są przetwarzane przysługują pełne prawa zgodnie 

z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych. 

8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

9. Okres przechowywania danych jest zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczony 

zostaje na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. 

konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny 

do realizacji obowiązku lub usługi. 

10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, 

której dane dotyczą, osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania. 

12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO. 

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne w celu 

załatwienia niniejszego wniosku. Niepodanie wymaganych danych może 

prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do wniosku 

 

 

 

 

Urząd Gminy Gorzyce 

Kościelna 15  

44-350 Gorzyce 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

 

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 

 

ŚCIEKÓW, SIECI KANALIZACYJNEJ 

 

[ ]WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI * 
 

[ ] UŻYTKOWNIK WIECZYSTY* 

 

[ ] INNA FORMA KORZYSTANIA/  

 
UŻYTKOWANIA*…………………….………………… 

 

NAZWISKO I IMIĘ: 

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI, OBRĘB  

 
GEODEZYJNY 

 

DZ. NR………………..,  

 

OBRĘB ……………….. 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH  

 

NIERUCHOMOŚĆ 

 

RODZAJ URZĄDZENIA* 

[   ]  ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY 

 

[   ] OCZYSZCZALNIA           

PRZYDOMOWA 

 
[   ] KANALIZACJA  

 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ  

 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW* 

 

POJEMNOŚĆ (M3) 

 

 

 
TYP PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI** 

 

 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 

 

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA* 

⃞   TAK ⃞   NIE 

 *właściwe zaznaczyć  

**wpisać nazwę producenta i symbol  

   



 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej 

informacji w celu prowadzenia przez Gminę Gorzyce ewidencji wskazanych w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jako 

administratora danych zgodnie  z Rozporządzeniem 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). 

Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłam/em dobrowolnie oraz zostałam/em 

poinformowana/y, iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

W przypadku zmiany danych w oświadczeniu właściciel proszony jest, aby złożyć nowe 

oświadczenie w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany. 

 

 

……..……………...……………………… 

           Data i czytelny podpis 

 

                                                                                                                                                         

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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, zwanego dalej RODO, celem realizacji obowiązku 

informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady dot. przetwarzania 

danych osobowych obowiązujące w Urzędzie Gminy w Gorzycach: 

1.Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Gorzycach danych 

osobowych jest Wójt Gminy Gorzyce – Daniel Jakubczyk. Dane kontaktowe: Urząd 

Gminy w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15, tel. 32 4513-056, e-mail: 

gorzyce@gorzyce.pl 

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 

się za pomocą poczty elektronicznej, adres do kontaktu: iod@gorzyce.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora: 

1) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ze 

mailto:gorzyce@gorzyce.pl
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względu na realizowanie zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO a 

także zgodnie z3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia 

przez Gminę ewidencji: 

-  zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu 

opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, 

- przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu 

pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu 

rozwoju sieci kanalizacyjnej, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana 

zgody.  

2) w celu usprawnienia kontaktu w związku z załatwieniem niniejszego wniosku na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie numeru telefonu kontaktowego).  

4. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą 

być: organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym 

z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do 

zapewnienia obsługi informatycznej Administratora danych), inne podmioty 

realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych 

z Administratorem danych umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych).  

5. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw 

trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

6. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były 

odpowiednio i właściwie zabezpieczone. 

7. Każdej z osób, której dane są przetwarzane przysługują pełne prawa zgodnie 

z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych. 

8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

9. Okres przechowywania danych jest zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczony 

zostaje na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. 

konkretnej sprawy dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do 

realizacji obowiązku lub usługi. 

10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, 

której dane dotyczą, osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 



11. Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania. 

12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 

danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO. 

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne w celu 

załatwienia niniejszego wniosku. Niepodanie wymaganych danych może prowadzić 

do niepodjęcia działań przez Administratora danych 

 

Podstawa prawna:  

Art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.): Gminy prowadzą ewidencję: 1) 

zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu 

opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;  

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu 

pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu 

rozwoju sieci kanalizacyjnej;  

 Art. 5 ust. 1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku 

poprzez:  

- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy 

budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub  

w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone  

w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest 

obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię 

ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych (pkt. 2);  

- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (pkt. 3a) ;  

-pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi 

(pkt.3b)  

  

  

 


