
                   

                                                                                       

                                   

                                          

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji
w  następującym zakresie:

Bardzo proszę o udzielenie informacji czy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do chwili obecnej Gmina 
nabywała grunty pod drogi publiczne i było to nabycie w formie umowy cywilno-prawnej 
(aktu notarialnego). Jeżeli były zawierane takie umowy proszę o następując dane:
data zawarcia umowy, nr repertorium i nazwisko notariusza, obręb i nr działki, powierzchnia działki, 
zapłacona cena oraz informacje czy cena ta dotyczyła jedynie gruntu; jeżeli zawierała w sobie 
wynagrodzenie za naniesienia bądź nasadzenia i jeżeli jest taka możliwość podanie osobno kwoty za 
grunt i osobno za części składowe.
Jestem biegłym w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim i powyższe dane są mi niezbędne do wycen 
nieruchomości w sprawach wywłaszczeniowych.

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:**

RODZAJ NOŚNIKA:

dostęp do przeglądania informacji w urzędzie kserokopia pliki komputerowe

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres: kolodziejczykrobert@interia.pl

Przesłanie informacji pocztą pod adres***........................................................................

Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

Ksawerów 14.06.2021

Miejscowość, data

Robert Kołodziejczyk

podpis wnioskodawcy

Uwagi:
* podanie tych danych nie jest obowiązkowe
** proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem
*** wypełnić, jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

mailto:kolodziejczykrobert@interia.pl


Urząd Gminy    
Rawa Mazowiecka         Tel. (046) 814-42-41 
al. Konstytucji 3 Maja 32   Fax. (046) 814-42-41 
96-200 Rawa Mazowiecka   www.rawam.ug.gov.pl 

 
Rawa Mazowiecka, 21 czerwca 2021 r. 

RIR-GN.1431.3.2021 

         

 

        Pan Robert Kołodziejczyk  

         

 

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia 

informacji w trybie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji 

publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) informuję, że Gmina Rawa Mazowiecka  

od 1 stycznia 2019 r. do chwili obecnej nabyła w formie umowy cywilno-prawnej pod drogi 

publicznej wymienione poniżej nieruchomości:  

 

2019 r. 

nr aktu 

notarialnego 

data zawarcia 

aktu notarialnego 

nazwa obrębu nr działki  powierzchnia 

działki w ha 

cena transakcyjna 

w zł 

2041/2019 22.07.2019 Niwna 233/1 0,0484 7 744,00 

9514/2019 15.11.2019 Helenów 43/6 0,0062 520,00 

9514/2019 15.11.2019 Helenów 44/2 0,0029 1 240,00 

2020 r. 

734/2020 20.04.2020 Niwna 202/6 0,1220 12 200,00 

1998/2020 22.07.2020 Podlas 95/3 0,0382 11 900,00 

9842/2020 18.12.2020 Stary Kurzeszyn 339/1 0,0081 1 620,00 

2021 r. 

861/2021 13.04.2021 Ścieki 306/2 0,0471 25 352,00 

4109/2021 19.05.2021 Boguszyce 675/1 0,1139 25 000,00 

 
Ponadto cena wskazana przy poszczególnych nieruchomościach dotyczyła jedynie 

kwoty za grunt. 
 

 
 

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  

Michał Michalik  
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