
............................................................                     …………………………., dnia .......................... 
imię i nazwisko Inwestora / nazwa firmy             miejscowość         data 

 
............................................................ 
adres zamieszkania / siedziba firmy 

 
............................................................ 
nr telefonu 

 
WÓJT GMINY 

RAWA MAZOWIECKA 
 
 
 

W N I O S E K 

o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi gminnej / wewnętrznej 
 

Proszę o uzgodnienie lokalizacji nowego / przebudowywanego* ogrodzenia działki, nr ........................ 

 w miejscowości ........................................................................... od strony drogi nr …….................….. 

Planuję wykonać / wyremontować* ogrodzenie na długości ..................... o wysokości ........................ 

Ogrodzenie będzie wykonane z …......................................................................................................... 

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

(podać rodzaj ogrodzenia np. z siatki stalowej mocowanej na słupkach lub przęsła stalowe, betonowe itp.) 

Brama wjazdowa o szerokości ...................... otwierana będzie do wewnątrz / rozsuwana wzdłuż linii 
ogrodzenia*. 

Inne (uwagi) …...................................................................................................................................... 

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

 

 

Załączniki: 

1. Kopia mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją działki  
    oraz wskazaniem na mapie proponowanej linii ogrodzenia - 2 egzemplarze. 

2. W przypadku występowania z wnioskiem w imieniu właściciela lub użytkownika  
    nieruchomości - pełnomocnictwo + opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. 
 
 
 
 
 
         
 
 
        ……………………………………………………. 

    podpis Inwestora 

 
 
 
 
 
 
 
5. Opłata skarbowa:- za wniosek 5,00zł, za 0,50zł 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 



 
Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

 

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. U.UE.L.2016.119.1 z późniejszymi zmianami) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka z siedzibą:  

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96 - 200 Rawa Mazowiecka,  

tel. 046 814 42 41, adres e-mail: sekretariat@rawam.ug.gov.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych,  

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka,  

tel. 046 814 42 41 wew. 103; adres e-mail: iod@rawam.ug.gov.pl 

3. Celem przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 21 marca  

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późniejszymi zmianami) oraz z ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256  

z późniejszymi zmianami); 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich 

sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

5. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku wynikającego z w/w ustawy.  

6.  Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej Urzędu Gminy.  
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