=DáąF]QLNQU
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\

Prezydent Miasta Gliwice, Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
tel. (32) 239-11-08, (32) 238-55-18
e-mail ge@um.gliwice.pl

2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy

3. PESEL lub REGON

1

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

3

Wypis z rejestru budynków
Wypis z rejestru lokali

4

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

14

,PLĊQD]ZLVNRRUD]SRGSLVZQLRVNRGDZF\

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).

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 60/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 5 lipca 2018 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI
W GLIWICACH1
1.

Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym (art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.))
Podanie danych innych niż dane kontaktowe jest dobrowolne.
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
- sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych
kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne.
Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest
traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
- realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań
publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności
w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe
są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy
zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),
- zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych
uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.

2.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można
się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub
korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej
mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony
ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane
kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

3.

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
- zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych
osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
- w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu
na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może
żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to
jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP,
potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać
dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne
z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające
wprost z przepisów.

4.

1

Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:
- innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
- innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub
podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych lub z przepisów szczególnych,
c) w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym
profilowanie.

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

