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WNIOSEK O WYDANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW*
,PLĊLQD]ZLVNR1D]ZDZQLRVNRGDZF\

0LHMVFRZRĞüLGDWD

Formularz

EGiB

, dnia

7. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która
ZLPLHQLXRUJDQXSURZDG]LSDĔVWZRZ\]DVyEJHRGH]\MQ\LNDUWRJUDILF]Q\
2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy

3. PESEL lub REGON

1

Starosta Sławieński
Starostwo Powiatowe w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

2]QDF]HQLHZQLRVNXQDGDQHSU]H]ZQLRVNRGDZFĊ

8. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku
5. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu / adres poczty elektronicznej**

3ROHZ\SHáQLDDGUHVDWZQLRVNX
9. Przedmiot wniosku





Wypis z rejestru gruntów2




Wypis z kartoteki budynków5

Wypis z rejestru budynków3
Wypis z rejestru lokali4

Wypis z kartoteki lokali

6





Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych7





Uproszczony wypis z rejestru gruntów9

Wypis z rejestru gruntów2 oraz wyrys z mapy ewidencyjnej8
Wyrys z mapy ewidencyjnej8

:\SLV]Z\ND]XG]LDáHNHZLGHQF\MQ\FK10
Wypis z wykazu podmiotów11

'DQHLGHQW\ILNXMąFHQLHUXFKRPRĞüNWyUHMGRW\F]\ZQLRVHN

powiat:
gmina:

nr jednostki rejestrowej:
OXEQUG]LDáHNHZLGHQF\MQ\FK

REUĊEHZLGHQF\MQ\

OXEQUNVLĊJLZLHF]\VWHM

OXEDGUHVQLHUXFKRPRĞFL
8]DVDGQLHQLHZQLRVNXRZ\GDQLHZ\SLVX]HZLGHQFMLJUXQWyZLEXG\QNyZ]DZLHUDMąFHJRGDQHSRGPLRWyZRNWyU\FKPRZDZDUWXVWSNWXVWDZ\]GQLDPDMD
U3UDZRJHRGH]\MQHLNDUWRJUDILF]QH ']8]USR]]SyĨQ]P

Wnioskodawca:







MHVWZáDĞFLFLHOHPJUXQWyZEXG\QNyZOXEORNDOLNWyU\FKGRW\F]\ZQLRVHN
MHVWRVREąZáDGDMąFąJUXQWDPLEXG\QNDPLOXEORNDODPLNWyU\FKGRW\F]\ZQLRVHN
MHVWMHGQRVWNąRUJDQL]DF\MQąZáDGDMąFąJUXQWDPLEXG\QNDPLOXEORNDODPLNWyU\FKGRW\F]\ZQLRVHN
jest organem administracji publicznej
MHVWSRGPLRWHPQLHEĊGąF\PRUJDQHPDGPLQLVWUDFMLSXEOLF]QHMUHDOL]XMąF\P]DGDQLDSXEOLF]QH]ZLą]DQH]QLHUXFKRPRĞFLDPL
których dotyczy wniosek



MHVWRSHUDWRUHPVLHFLZUR]XPLHQLXXVWDZ\]GQLDPDMDURZVSLHUDQLXUR]ZRMXXVáXJLVLHFLWHOHNRPXQLNDF\MQ\FK



PDLQWHUHVSUDZQ\ZGRVWĊSLHGRGDQ\FKREMĊW\FKZQLRVNLHP

']8]USR]]SyĨQ]P
Z\QLNDMąF\]12:
Z]ZLą]NX]13:
12. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony wnioskodawcy**
,PLĊQD]ZLVNR

e-mail:

telefon:

3RVWDüGRNXPHQWyZEĊGąF\FKSU]HGPLRWHPZQLRVNXLVSRVyELFKSU]HND]DQLD

 SRVWDüSDSLHURZD

Sposób odbioru:



odbiór osobisty w siedzibie organu

Z\V\áNDQDDGUHV

 SRVWDüHOHNWURQLF]QD





MDNZQDJáyZNX
inny:

inny sposób odbioru:

'RGDWNRZHZ\MDĞQLHQLDLXZDJLZQLRVNRGDZF\

WNIOSKODAWCA

,PLĊQD]ZLVNRRUD]SRGSLVZQLRVNRGDZF\
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Przypisy:
1. 'ODSRGPLRWyZ]LQQ\FKSDĔVWZQD]ZDLLGHQW\ILNDWRUGRNXPHQWXUyZQRZDĪQHJR'DQHZ\PDJDQHMHĪHOLZQLRVNRGDZFDMHVW
ZáDĞFLFLHOHPOXEZáDGDMąF\PQLHUXFKRPRĞFLąGRNWyUHMRGQRVLVLĊZQLRVHNRZ\GDQLHZ\SLVXRSHáQHMWUHĞFL

2. :\SLV]UHMHVWUXJUXQWyZMHVWGRNXPHQWHP]DZLHUDMąF\PRSLVRZHLQIRUPDFMHRG]LDáNDFKHZLGHQF\MQ\FKSRáRĪRQ\FKZJUDQLFDFKMHGQHJR

REUĊEXHZLGHQF\MQHJRLZFKRG]ąF\FKZVNáDGMHGQHMMHGQRVWNLUHMHVWURZHMJUXQWyZ MHGQHMQLHUXFKRPRĞFLJUXQWRZHM DWDNĪHR
SRGPLRWDFKNWyUHW\PLG]LDáNDPLZáDGDMą-HVWSU]H]QDF]RQ\GRGRNRQ\ZDQLDZSLVXZNVLĊG]HZLHF]\VWHM
3. :\SLV]UHMHVWUXEXG\QNyZMHVWGRNXPHQWHP]DZLHUDMąF\PRSLVRZHLQIRUPDFMHREXG\QNDFKVWDQRZLąF\FKRGJUXQWXRGUĊEQ\SU]HGPLRW
ZáDVQRĞFLLSRáRĪRQ\FKZJUDQLFDFKMHGQHJRREUĊEXHZLGHQF\MQHJRQDMHGQHMQLHUXFKRPRĞFLJUXQWRZHMDWDNĪHRZáDĞFLFLHOX
ZVSyáZáDĞFLFLHODFK W\FKEXG\QNyZ-HVWSU]H]QDF]RQ\GRGRNRQ\ZDQLDZSLVXZNVLĊG]HZLHF]\VWHM
4. :\SLV]UHMHVWUXORNDOLMHVWGRNXPHQWHP]DZLHUDMąF\PRSLVRZHLQIRUPDFMHRORNDOXVWDQRZLąF\PRGUĊEQąQLHUXFKRPRĞüDWDNĪHR
ZáDĞFLFLHOX ZVSyáZáDĞFLFLHODFK WHJRORNDOX-HVWSU]H]QDF]RQ\GRGRNRQ\ZDQLDZSLVXZNVLĊG]HZLHF]\VWHM

5. :\SLV]NDUWRWHNLEXG\QNyZMHVWGRNXPHQWHP]DZLHUDMąF\PRSLVRZHLQIRUPDFMHREXG\QNDFKSRáRĪRQ\FKZJUDQLFDFKMHGQHJRREUĊEX

HZLGHQF\MQHJRQDG]LDáNDFKHZLGHQF\MQ\FKZFKRG]ąF\FKZVNáDGMHGQHMMHGQRVWNLUHMHVWURZHMJUXQWyZ MHGQHMQLHUXFKRPRĞFLJUXQWRZHM 
QLH]DZLHUDGDQ\FKRSRGPLRWDFKNWyUHZáDGDMąW\PLEXG\QNDPL-HVWSU]H]QDF]RQ\GRGRNRQ\ZDQLDZSLVXZNVLĊG]HZLHF]\VWHM

6. :\SLV]NDUWRWHNLORNDOLMHVWGRNXPHQWHP]DZLHUDMąF\PRSLVRZHLQIRUPDFMHRVDPRG]LHOQ\FKORNDODFK]QDMGXMąF\FKVLĊZMHGQ\PEXG\QNX
QLH]DZLHUDLQIRUPDFMLRSRGPLRWDFKNWyUHZáDGDMąW\PLORNDODPL-HVWSU]H]QDF]RQ\GRGRNRQ\ZDQLDZSLVXZNVLĊG]HZLHF]\VWHM

7. :\SLV]UHMHVWUXJUXQWyZEH]GDQ\FKRVRERZ\FKMHVWGRNXPHQWHP]DZLHUDMąF\PRSLVRZHLQIRUPDFMHRG]LDáNDFKHZLGHQF\MQ\FK

SRáRĪRQ\FKZJUDQLFDFKMHGQHJRREUĊEXHZLGHQF\MQHJRLZFKRG]ąF\FKZVNáDGMHGQHMMHGQRVWNLUHMHVWURZHMJUXQWyZ MHGQHMQLHUXFKRPRĞFL
JUXQWRZHM QLH]DZLHUDLQIRUPDFMLRSRGPLRWDFKNWyUHZáDGDMąW\PLG]LDáNDPL1LHMHVWSU]H]QDF]RQ\GRGRNRQ\ZDQLDZSLVXZNVLĊG]H

wieczystej.

8. :\U\V]PDS\HZLGHQF\MQHMMHVWGRNXPHQWHPNWyUHJRWUHĞFLąMHVWRGSRZLHGQLIUDJPHQWPDS\HZLGHQF\MQHMSU]HGVWDZLDMąF\G]LDáNL

HZLGHQF\MQHZFKRG]ąFHZVNáDGMHGQHMMHGQRVWNLUHMHVWURZHMJUXQWyZ MHGQHMQLHUXFKRPRĞFLJUXQWRZHM ZSRZLą]DQLX]G]LDáNDPL
VąVLHGQLPLDWDNĪHLQQHRELHNW\]ZLą]DQH]W\PLG]LDáNDPLMHĪHOLVąWUHĞFLąWHJRIUDJPHQWXPDS\HZLGHQF\MQHMWDNLHMDNEXG\QNLNRQWXU\
XĪ\WNyZJUXQWRZ\FKNRQWXU\NODV\ILNDF\MQH-HVWSU]H]QDF]RQ\GRGRNRQ\ZDQLDZSLVXZNVLĊG]HZLHF]\VWHMZSRZLą]DQLX]RGSRZLHGQLP

wypisem z ewidencji gruntów i budynków.
9. 8SURV]F]RQ\Z\SLV]UHMHVWUXJUXQWyZMHVWGRNXPHQWHP]DZLHUDMąF\PRSLVRZHLQIRUPDFMHRZ\EUDQ\FKG]LDáNDFKHZLGHQF\MQ\FKDWDNĪH

RSRGPLRWDFKNWyUHW\PLG]LDáNDPLZáDGDMąQLH]DZLHUDDGQRWDFMLGRW\F]ąF\FKMDNRĞFLGDQ\FKHZLGHQF\MQ\FKRUD]NODX]XOLXSRZDĪQLDMąFHM
GRR]QDF]DQLDQLHUXFKRPRĞFLZNVLĊG]HZLHF]\VWHM1LHMHVWSU]H]QDF]RQ\GRGRNRQ\ZDQLDZSLVXZNVLĊG]HZLHF]\VWHM

10. :\SLV]Z\ND]XG]LDáHNHZLGHQF\MQ\FKMHVWGRNXPHQWHP]DZLHUDMąF\PQXPHU\Z\EUDQ\FKG]LDáHNHZLGHQF\MQ\FKZNROHMQRĞFL

Z]UDVWDMąFHMSRáRĪRQ\FKZJUDQLFDFKMHGQHJRREUĊEXHZLGHQF\MQHJRRUD]QXPHU\MHGQRVWHNUHMHVWURZ\FKJUXQWyZGRNWyU\FKWHG]LDáNL
]RVWDá\SU]\SRU]ąGNRZDQH1LHMHVWSU]H]QDF]RQ\GRGRNRQ\ZDQLDZSLVXZNVLĊG]HZLHF]\VWHM

11. :\SLV]Z\ND]XSRGPLRWyZMHVWGRNXPHQWHP]DZLHUDMąF\PGDQHRNUHĞODMąFHZNROHMQRĞFLDOIDEHW\F]QHMZ\EUDQHRVRE\MHGQRVWNL

RUJDQL]DF\MQHOXERUJDQ\XMDZQLRQHZHZLGHQFMLJUXQWyZLEXG\QNyZMDNRSRGPLRW\ZáDGDMąFHJUXQWDPLEXG\QNDPLOXEORNDODPLRUD]

oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów, jednostek rejestrowych budynków, jednostek rejestrowych lokali oraz pozycji kartoteki

EXG\QNyZLNDUWRWHNLORNDOL]ZLą]DQ\FK]SRV]F]HJyOQ\PLRVREDPLMHGQRVWNDPLRUJDQL]DF\MQ\PLOXERUJDQDPL1LHMHVWSU]H]QDF]RQ\GR
GRNRQ\ZDQLDZSLVXZNVLĊG]HZLHF]\VWHM

12. 1DOHĪ\SRGDüQD]ZĊDNWXSUDZQHJRR]QDF]HQLHSXEOLNDWRUDWHJRDNWXRUD]R]QDF]HQLHMHGQRVWNLUHGDNF\MQHMWHJRDNWX
13. 1DOHĪ\ZVND]DüRNROLF]QRĞFLIDNW\F]QHEĊGąFHSU]HVáDQNDPL]DVWRVRZDQLDZZSU]HSLVXSUDZDPDWHULDOQHJR
14. 3RGSLVRGUĊF]Q\SRGSLVHOHNWURQLF]Q\NZDOLILNRZDQ\SRGSLVHOHNWURQLF]Q\SRGSLVSRWZLHUG]RQ\SURILOHP]DXIDQ\PH38$3OXEZ

SU]\SDGNXVNáDGDQLDZQLRVNX]DSRPRFąV\VWHPXWHOHLQIRUPDW\F]QHJRRNWyU\PPRZDZSU]HSLVDFKZ\GDQ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVW
XVWDZ\]GQLDPDMDU3UDZRJHRGH]\MQHLNDUWRJUDILF]QHLGHQW\ILNDWRUXPRĪOLZLDMąF\ZHU\ILNDFMĊZQLRVNRGDZF\ZW\P

systemie.

* 1LHSRWU]HEQHVNUHĞOLü
** ,QIRUPDFMDQLHRERZLą]NRZD
:\MDĞQLHQLD
1. )RUPXODU]HGUXNRZDQHQLHPXV]ąXZ]JOĊGQLDüR]QDF]HĔNRORU\VW\F]Q\FK
2. 3RODIRUPXODU]DPRĪQDUR]V]HU]DüZ]DOHĪQRĞFLRGSRWU]HE:SU]\SDGNXZ\SHáQLDQLDIRUPXODU]DZSRVWDFLSDSLHURZHMIRUPXODU]PRĪH

E\üX]XSHáQLDQ\]DáąF]QLNDPL]DZLHUDMąF\PLLQIRUPDFMHNWyU\FKQLHPRĪQDE\áR]DPLHĞFLüZIRUPXODU]X
3. 6]F]HJyáRZ\]DNUHVLQIRUPDFMLNWyUHVąWUHĞFLąZ\SLVyZ]RSHUDWXHZLGHQF\MQHJRRUD]Z\U\VX]PDS\HZLGHQF\MQHMRNUHĞODMąSU]HSLV\
ZSRZLą]DQLX]SU]HSLVDPLRUD]UR]SRU]ąG]HQLD0LQLVWUD5R]ZRMX5HJLRQDOQHJRL%XGRZQLFWZD]GQLDPDUFDU

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034).

Klauzula informacyjna
dotycząca ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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) informujemy, że z dniem 25
maja 2018r.:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno jest Starosta Sławieński;
2) w Starostwie Powiatowym w Sławnie powołano Inspektora Ochrony Danych (IODO); dane kontaktowe
iodo@powiatslawno.pl, tel. 59 810 64 31; 59 810 64 91;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania obowiązków ustawowych Starosty
Sławieńskiego i Starostwa Powiatowego w Sławnie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c, d, e RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji Pani/Pana wniosków –
załatwienia sprawy;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

Potwierdzam zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej
ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sławnie.
…………….................................
Podpis

