Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego
1. Imię i nazwisko / Nazwa oraz adres wnioskodawcy

2. Data

Formularz

EGiB

Miejscowość i data

Jan Kowalski
ul. Nowa 1
44-300 Wodzisław Śląski

3. Adresat wniosku – nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która
w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA WODZISŁAWSKI
za pośrednictwem Wydziału Geodezji
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

4. PESEL lub REGON wnioskodawcy1

5. Dane kontaktowe wnioskodawcy (nr telefonu / adres poczty elektronicznej)*

501 111 222 / jan.kowalski@poczta.pl

7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

ZÓ
R

6. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę*

Pole wypełnia adresat wniosku

Należy wskazać jaki
dokument ma / jakie
dokumenty mają zostać
wydane

Należy wskazać
nieruchomość z której mają
zostać wydane dokumenty

8. Przedmiot wniosku

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

Wypis z rejestru gruntów2
2

3

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej
Wyrys z mapy ewidencyjnej3

4

Uproszczony wypis z rejestru gruntów
Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych5

Wypis z kartoteki budynków6
Wypis z kartoteki lokali7

Wypis z rejestru budynków8
Wypis z rejestru lokali9

Wypis z wykazu działek ewidencyjnych10
Wypis z wykazu podmiotów11

9. Dane identyfikujące nieruchomość, której dotyczy wniosek

powiat:
gmina:

Wodzisławski

nr jednostki rejestrowej:
lub nr działek ewidencyjnych:

obręb ewidencyjny:

lub nr księgi wieczystej:

lub adres nieruchomości:

Właściciele, organy
administracji publicznej,
operatorzy wskazuja
odpowiednie pole

10. Uzasadnienie wniosku o wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków zawierającego dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.)

Wnioskodawca:

Osoba nie będąca właścicielem
(władającym) powinna
wskazać przepis prawa z
którego wynika potrzeba
uzyskania danych oraz
przesłankami zastosowania
powołanego przepisu prawa.

q
q

jest właścicielem, osobą lub jednostką organizacyjną władającą gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy wniosek
jest organem administracji publicznej albo podmiotem niebędącym organem administracji publicznej, realizującym zadania
publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy wniosek

q

jest operatorem sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.)

q

jest operatorem systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)

q

ma interes prawny w dostępie do danych objętych wnioskiem,
wynikający z12: …………………………………………………
w związku z13: …………………………………………………

11. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony wnioskodawcy*
Imię i nazwisko:

JAN KOWALSKI

e-mail:

JAN.KOWALSKI@POCZTA.PL

Należy określić postać
dokumentu i sposób
odbioru

Odbiór osobisty jest możliwy po
telefonicznym umówieniu terminu
wizyty (32 45 39 767)

Sposób odbioru:

q

odbiór osobisty w siedzibie organu

wysyłka pod adres: q jak w nagłówku

q postać elektroniczna

q

q

inny:

inny sposób odbioru:

13. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

Tutaj należy wskazać sposób przekazania dokumentu obliczenia opłaty. Dokument ten można przesłać drogą pocztową na
adres wnioskodawcy bądź przekazać elektronicznie na adres e-mail

W

W celu otrzymania
dokumentu w postaci
elektronicznej należy podać
adres skrytki ePUAP np.
JanKowalski123/domyślna

q postać papierowa

501 111 222

telefon:

12. Postać dokumentów będących przedmiotem wniosku i sposób ich udostępnienia

14. Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy14

Imię i nazwisko
Podpis

