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

 

........................................................ 
Imię i nazwisko/nazwa 

 

 

........................................................ 
Adres  

 

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

 

……………………………………. 
Nr telefonu/adres e-mail

*
 

 

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 
 

 

 

 

 

 Proszę o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, dotyczącego działki gruntu oznaczonej numerem 

ewidencyjnym .............................................................................................................................,  

położonej w obrębie .......... miasta Rawa Mazowiecka przy ulicy ............................................ 

będącej własnością ....................................................................................................................... 

 

Załącznik: 

 dowód opłaty skarbowej
**

 

 

 

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

         Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

                                                 
*
 Podanie danych w zakresie numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym może ułatwić 

kontakt w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.  
**

 Wymagana opłata skarbowa zgodnie z poz.I.51 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej  

z dnia 16 listopada 2006 r. w wysokości uzgodnionej z Wydziałem Gospodarki Terenami (pokój nr 19), płatna  

w kasie Urzędu Miasta (płatność bezgotówkowa)  lub na konto Urzędu Miasta nr 24 9291 0001 0054 2395 2000 

0010, przed złożeniem wniosku. 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

przy wydawaniu wypisu i wyrysu 

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 119 z 4 maja 2016 r. str. 1), dalej „RODO” informuję, iż: 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, 

mający siedzibę w Rawie Mazowieckiej (96-200) przy Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5, 

zwany dalej Administratorem.  

2) Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: 

um@rawamazowiecka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3) Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@rawamazowiecka.pl, pisemnie na adres 

siedziby administratora lub pod numerem telefonu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 

468144711. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia  

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c cyt. Rozporządzenia. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom na podstawie 

zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

7) Pani/Pana dane osobowe zostały zaliczone do kategorii archiwalnej BE5, które 

przechowuje się w archiwum zakładowym przez 5 lat. 

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo  

ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania, 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

10) Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo  

do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym 

mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

11) Podanie danych oraz ich przetwarzanie jest wymogiem ustawowym wynikającym  

z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Nie podanie danych uniemożliwi rozpoczęcie lub prowadzenie sprawy 

i może skutkować brakiem realizacji Pani/Pana wniosku. Podanie danych w zakresie 

numeru telefonu i adresu e-mail są dobrowolne. Nie podanie powyższych danych 

będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu telefonicznego i/lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  
 

 


