
Krzykosy, dnia …………………..………… 

 
 

Nr WEL.6624.      .2022 
 

DANE WNIOSKODAWCY: 
                                                               

…………………………………………… 
(imię i nazwisko wnioskodawcy)  
 

…………………………………………... 
(adres zameldowania) 
 

…………………………………………... 
(numer PESEL) 
 

…………………………………………... 
(seria i numer dowodu osobistego) 
 

Do Urzędu Gminy w Krzykosach 

 
 

WNIOSEK 
 

Proszę o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości 

położonej na działce o numerze ……………..………… w miejscowości 

…………………….……...……… przyporządkowanej do ulicy ………….……………..… 

Zaświadczenie zostanie przedłożone w …………………………………………… 

 
……………………………..……………………. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

Do odbioru powyższego zaświadczenia upoważniam Pana/Panią 

…….……..………………………….….…… dowód osobisty …………………………….………… 

Stopień pokrewieństwa między udzielającym pełnomocnictwa a pełnomocnikiem: 

 

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

…………………………………………….. 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 
Załączniki: 
1. Dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości; 
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (17,00 zł.); 
3. Dowód osobisty do wglądu. 

  
Potwierdzam odbiór zaświadczenia: …………………………………………………………….. 

(data i podpis) 
Adnotacje urzędowe: 

1. Zaświadczenie wydano. 
2. Adnotacje o opłacie skarbowej. 



Artykuł 7 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Warunki wyrażenia zgody 

1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie 
wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych. 
2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrażą zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy 
także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający 
wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym  
i prostym językiem. Część takiego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, stanowiąca 
naruszenie niniejszego rozporządzenia nie jest wiążąca. 
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim 
wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie. 
4. Oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, 
czy między innymi od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie 
umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne 
do wykonania tej umowy. 
 
Po zapoznaniu się z powyższą treścią oraz klauzulą informacyjną wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb jego 
realizacji. 
 
 
Krzykosy, dnia ________________________ 
 

_________________________________ 
 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
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