
Wniosek o wydanie wypisu lub r,rlyrysu z operatu ewidencyjnego

1. lmiQ i nazwisko / Nazwa oraz adres wnioskodawcy

4. PESEL lub REGON wnioskodawcyl

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

6. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcq'

2. Data Formulaz

EG'B
3. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub iednostki organizacyjnei, kt6ra

w imieniu organu prowadzi panstwowy zas6b geodezyjny i kartograiczny

7. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane pzez adresata wniosku

Wnioskodawca:

(
tr

jest wla$cicielem, osoba lub jednostkq organizacyjnq wtadajqcq grunlami, budynkami lub lokalami, kt6rych dotyczy wniosek
jest organem administracji publicznej albo podmiotem niebgdqcym organem administracji publicznej, realizujqcym zadania
publiczne *tiqzane z gruntami, budynkami lub lokalami, kt6rych dotyczy wniosek

I jest operatorem sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2O1O r. o wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. z 2019 t. poz. 2410, z po2n. zm.)

E jest operatorem systemu pzesylowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu polqczonego, w rozumieniu ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.22020 r. poz. 833, z p6in. zm.)

I ma interes prawny w dostqpie do danych obietych wnioskiem,

wynikajqcy z'2 . . ..... ......... ..

w niqzkuzl3'.

8. Przedmiot wniosku

E Wypis z rejestru grunt6# oraz wyrys z mapy ewidencyjnej3

El wy.ys z mapy ewidencyjnej3

E Uprosr".ony wypis z rejestru grunt6wa

I Wypis z rejestru grunt6w bez danych osobowychs

Wypis z rejestru grunt6rl

E Wypis z kartoteki lokaliT

E Wypis z rejestru budynk6w8

B wypis z relestru lokalie

E Wypis zwykazu dzialek ewidencyjnychro

E Wypls zvrykazu podmiot6wll

Wypis z kartoteki budynk6w6

9. Dane nieruchomos6, ktorej dotyczy wniosek

obreb ewidencyjny: zftMq 5k_6L{
lubadresnieruchomosci: D, Lt{q,OTl.A6GO L

gmina: M. Rybnik

powiat: RYBNIK
lub nr dzialek ewidencyjnych

lub nr ksiqgi wieczystej:
@

nr jednostki

Uzasadnienie wniosku owydaniewypisu zewidencji grunt6wi budynkowzawierajqcego dane podmiot6w, o kt6rych mowa wart.20 ust.2 pkt 1 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z2Q2O t. po2.276, z p62n. zm.l

1 1 . Osoba wfznaczona do kontakt6w ze strony wnioskodawcy.

lmig i nazwisko: telefon:

postai papierowa

posta6 elektroniczna

'12. Posta0 dokumentow bQdqcych pzedmiotem wniosku i ich udostgpnienia

I odbiOr osobisty w siedzibie organu

wysylka pod adres: E jak w nagl6wku

I inny:

Q inny spos6b odbioru

odbioru:

i

Doodbiorudokument6wupowazniam: r* Hen-C1 g q [tOX nEn

Potwierdzenie odbioru:

Data Podpis

14. lmie i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy'o

f flry y\oun L 5 rl

NoKeb/\L^

e-mail:


