
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej 
al. Konstytucji 3 Maja 32 
96-200 Rawa Mazowiecka

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. proszę o podanie uchwał Rady, które tworzą obowiązek zapłacenia opłaty adiacenckiej i planistycznej (lata 
2010-2020)
2. proszę o podanie liczby decyzji nakładających obowiązek zapłaty opłaty adiacenckiej i planistycznej rocznie 
(lata 2010-2020)
3. proszę o podanie kwot uzyskanych z tytułu wniesienia opłat adiacenckiej i planistycznej, zwolnień z tych 
opłat rocznie (lata 2010-2020)
Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji 
w następujący sposób*:

X przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres

przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres

udostępnienie dokumentów do wglądu w urzędzie

inny sposób: .................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w 
związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej**

Konstantynów Łódzki, 6.08.2021 r. 
miejscowość i data podpis wnioskodawcy

Uwagi:
* proszę zakreślić jedno właściwe pole krzyżykiem
* * proszę zakreślić pole krzyżykiem (dot. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 (RODO). W przypadku niewyrażenia zgody 
Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma możliwości rozpatrzenia wniosku.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnianie informacji publicznej na wniosek 
następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może 
być udostępniona w tym terminie. Ministerstwo Sprawiedliwości powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku 
o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia 
wniosku. W przypadku uchybienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości powyższemu terminowi - wnioskujący jest 
uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
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Na podstawie art. 2 oraz art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji 

publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) w związku z wnioskiem z dnia 6 sierpnia 2021 r. o udostępnienie 

informacji publicznej dotyczącej opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej informuję, że Rada Gminy 

Rawa Mazowiecka w latach 2010 - 2020 nie podjęła uchwały w sprawie wysokości stawki opłaty 

adiacenckiej, w związku z tym w podanym okresie nie były wydawane decyzje naliczające taką opłatę.

W latach 2010 - 2020 Rada Gminy Rawa Mazowiecka podjęła następujące uchwały w sprawie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustalając wysokość opłaty planistycznej:

1. XXIII/139/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2016 r.

2. XXIII/138/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2016 r.

3. XXV/149/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2016 r.

4. XXVIII/175/17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 31 marca 2017 r.

5. XXVIII/176/17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 31 marca 2017 r.

6. XXVIII/178/17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 31 marca 2017 r.

7. XXVIII/177/17 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 31 marca 2017 r.

8. XLVI/294/l 8 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 11 października 2018 r.

9. XLVI/295/l8 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 11 października 2018 r.

10. XVIII. 102.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2020 r.

11. XXIV. 152.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25 września 2020 r.

12. XXIV. 153.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25 września 2020 r.

W podanych niżej latach wydano decyzje naliczające opłatę planistyczną w następujących kwotach:

1. 2017 r. - 36 600,00 zł (1 decyzja)

2. 2019 r. - 34 715,70 zł (2 decyzje) z UIVWJTA

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a
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