
PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Rawa Mazowiecka, dnia ....................................... 

 

........................................................................ 
                  (imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) 

 

........................................................................ 
                                             (adres) 

 

........................................................................ 
            (kod pocztowy i miejscowość) 

 

……………………………………………………………… 

(telefon kontaktowy) 

        URZĄD GMINY 

         RAWA MAZOWIECKA 

         Al. Konstytucji 3 Maja 32 

 
WNIOSEK 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami), 

zwracam się o wydanie wypisu i wyrysu / zaświadczenia* z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka obejmującego 

działkę(i) numer ewidencyjny .................................................................................., 

położoną(e) w obrębie geodezyjnym ...........................................................……….. 

 
Powyższy dokument niezbędny jest do celów: 

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

(notarialnych, projektowych, bankowych, podziałowych, innych – wpisać jakich)     
 

 

Dokument odbiorę osobiście/proszę przesłać za pośrednictwem poczty*.   

 

   

............................................................. 
            (podpis wnioskodawcy) 

 

* - właściwe podkreślić 

 
 

 

Opłata skarbowa: 

           • za wydanie zaświadczenia: 17,00 zł,  

           • za wydanie wypisu: do 5 stron - 30,00 zł, powyżej 5 stron - 50,00 zł, 

           • za wydanie wyrysu: za każdą rozpoczętą stronę formatu A4 - 20,00 zł, ale nie więcej niż 200,00 zł. 

 

 
Opłatę za wypis i wyrys uiszcza się w dniu odbioru wniosku. 

 



Klauzula Informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, Al. 

Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. 046 814 42 41, 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; 

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

➢ realizacji zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz z ustawy z dnia 14 

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

zmianami) 

➢ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w 

pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa; 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich 

sprostowania  

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

Danych Osobowych; 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(profilowaniu). 


