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Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ewidencji gruntów i budynków wraz z załącznikami, uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji. Przedmiotowe
rozporządzenie jest wpisane w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii pod numerem 66. Uprzejmie
proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do powyższego projektu w terminie
14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.

Z poważaniem,
Lidia Wyszomirska
główny specjalista
Wydział Geodezji
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

+48 22 323 40 25
Lidia.Wyszomirska@mrit.gov.pl
gov.pl/rozwoj-technologia

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Mamy obowiązek chronić dane osobowe, które przetwarzamy. Wynika on z 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.
To tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii, z siedzibą w Warszawie
(00-507), przy Pl. Trzech Krzyży 3/5. Może Pan/Pani napisać do administratora danych osobowych na adres kancelaria@mrit.gov.pl, a do inspektora ochrony danych – na
adres iod@mrit.gov.pl. Może też Pan/Pani poznać szczegółowe zasady, na jakich w MRiT przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe i dowiedzieć się, jakie ma Pan/Pani
prawa z tym związane. Informacje te zawarliśmy w naszej klauzuli informacyjnej.
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