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

2. Data

Formularz

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

Starosta Krapkowicki
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice

1

4. PESEL lub REGON wnioskodawcy

5. Dane kontaktowe wnioskodawcy (nr telefonu / adres poczty elektronicznej)*
7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku
6. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę*

GK.6621.1. ................................ 2021
Pole wypełnia adresat wniosku

8. Przedmiot wniosku

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

Wypis z rejestru gruntów2
2

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej

3

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:

nr jednostki rejestrowej:
lub nr działek ewidencyjnych:

obręb ewidencyjny:

lub nr księgi wieczystej:

lub adres nieruchomości:
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:

q
q

jest właścicielem, osobą lub jednostką organizacyjną władającą 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
q

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

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.)
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:

e-mail:

telefon:

12. Postać dokumentów będących przedmiotem wniosku i sposób ich udostępnienia

q postać papierowa

Sposób odbioru:

q

odbiór osobisty w siedzibie organu

wysyłka pod adres:

q postać elektroniczna
q

q
q

jak w nagłówku
inny:

inny sposób odbioru:

13. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

14. Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy14

potwierdzenie odbioru- podpis i data

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Krapkowicki,
z siedzibą w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach jest Henryk Małek, Sekretarz
Powiatu, tel. 77 40 74 308, e-mail: h.malek@powiatkrapkowicki.pl.
3. Odbiorcą danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Krapkowicach oraz organy właściwe określone ustawami.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,e rozporządzenia
oraz innych przepisów prawa, które zobowiązują i wskazują na konieczność przetwarzania danych.
5. Dane osobowe będą przekazywane do innego państwa wyłącznie w przypadkach, kiedy wymaga tego prowadzone
postępowanie.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 18
stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), w przypadku, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zapoznałem/am się z klauzulą:

