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      ………….…………………, dnia................................ 

 

Imię i nazwisko1   1.  ......................................................... 

                              2. …………………………………….. 

Adres zamieszkania1 1.    .................................................. 

    2. .................................................................................. 

PESEL(NIP)1  1.  ............................................ 

                      2.  …………………………...... 

                       STAROSTA RAWSKI 

                             Pl. Wolności 1 

                    96-200 Rawa Mazowiecka 

 

 

WNIOSEK 1 

 
O AKTUALIZACJĘ INFORMACJI  ZAWARTYCH W OPERACIE EWIDENCJI 

GRUNTÓW I BUDYNKÓW  

 

Na podstawie art.24 ust. 2b pkt 1 litera h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(DZ.U.2016.1629 t.j.), proszę o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i 

budynków w zakresie (zaznaczyć odpowiednie kwadraty): 

□  podziału nieruchomości rolnej ,                tyczenia budynku 

□ zmiany powierzchni działki/ek,                  zmiany użytków gruntowych  

□ inwentaryzacji budynku ,                            opracowanie d/c prawnych  

□ inne ……………………………………. 

 

zgodnie z wykazem/ami zmian danych ewidencyjnych przyjętym/ych do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego za nr  P.1013.  ….…….   .   ……….. 

Lokalizacja nieruchomości 

 

◆ /gmina/..................................................................... 

◆ /obręb/....................................................................... 

◆ nr działki/ek ................................................................. 

 

 

                                   1. ........................................... 

          

Załączniki:                                                                               2. …………………………..

   

□ wykaz zmian danych ewidencyjnych                             ( podpis wnioskodawcy/ów) 1 

□ mapa podziału nier. rol/do celów prawnych 

□ inne ........................................................................ 
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Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) informujemy, że: 
a) Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy ulicy Pl. Wolności 1 

96-200 Rawa Mazowiecka, w imieniu którego działa Starosta Rawski.  
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@powiatrawski.pl  
c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu założenia konta do Portalu Powiatu  działającego w aplikacji WEB-owej (Rejestry 

IntraEWID ), 
d) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody. 
e) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
f) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
g) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  
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