
 

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów
 

Informacje ogólne

 

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja  gruntów  i  budynków  (kataster  nieruchomości)  jest  jednolitym  dla  kraju,  systematycznie 

aktualizowanym zbiorem informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych 

osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. Ewidencję gruntów 

i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie.

 

ZAPAMIĘTAJ

Dla celów ewidencyjnych przyjmuje się następujące jednostki podziału kraju:

 jednostka ewidencyjna, 

 obręb ewidencyjny, 

 działka ewidencyjna. 

Ewidencja obejmuje informacje dotyczące: 

 gruntów  –  ich  położenia,  granic,  powierzchni,  rodzajów  użytków  gruntowych  oraz  ich  klas 

gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone 

dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty, 
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 budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych, 

 lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej, 

 właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych innych osób (fizycznych 

lub prawnych), w których władaniu znajdują się grunty i budynki, 

 miejsca zamieszkania lub siedziby tych osób, 

 informacji o wpisaniu do rejestru zabytków, 

 wartości nieruchomości. 

 

Operat ewidencyjny

Informacje  o  gruntach,  budynkach  i  lokalach  zawiera  operat  ewidencyjny,  który  składa  się  z map, 

rejestrów  i  dokumentów  uzasadniających  wpisy  do  tych  rejestrów.  Informacje  zawarte  w operacie 

ewidencyjnym są jawne, udzielane są odpłatnie.

 

Po co wypis i wyrys

Wypis  to  dane  o  nieruchomości  pochodzące  z  rejestru  (m.in.  obręb  ewidencyjny,  numer  działki,  jej 

powierzchnia, właściciel lub władający nieruchomością, numer księgi wieczystej). Wyrys to odbitka z 

mapy znajdującej  się  w operacie  ewidencyjnym (określa  m.in.  granice działek ewidencyjnych,  obrys 

budynku). Wypisu wymagają np. banki, gdy występuje się o przyznanie kredytu, a jego zabezpieczeniem 

ma być nieruchomość, należy go też złożyć notariuszowi, gdy sprzedawana jest nieruchomość. Wyrysy i 

wypisy z ewidencji gruntów są potrzebne, np. gdy składany jest wniosek o dokonanie wpisu w księdze 

wieczystej, a także w postępowaniu sądowym – np. o zasiedzenie nieruchomości.

 



GP RADZI

Wypis i wyrys otrzymuje się, nawet jeśli nie jest się właścicielem nieruchomości. Trzeba jednak wykazać 

swój interes prawny, np. że wnioskodawca jest stroną w postępowaniu o zasiedzenie nieruchomości.

 

Jak napisać wniosek

 

Krok 1

OZNACZENIE  WNIOSKODAWCY.  Dla  osób  fizycznych  będzie  to  imię,  nazwisko,  adres,  numer 

dowodu tożsamości.  Gdy wnioskodawcą jest  np.  spółka handlowa – podajemy nazwę przedsiębiorcy 

(firmę), jego siedzibę, numer pod jakim figuruje w rejestrze przedsiębiorców i kto prowadzi ten rejestr. 

 

Krok 2

WSKAZANIE  ORGANU.  Należy  podać,  do  kogo  kierujemy  wniosek.  Organem,  który  prowadzi 

ewidencję, jest starosta właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Ponieważ jednak wniosek będą 

rozpatrywali pracownicy odpowiedniego wydziału w urzędzie (ich nazwy w poszczególnych urzędach są 

różne), można skierować go bezpośrednio do tego wydziału lub podać pełną nazwę urzędu – starostwa 

(np. Starostwo Powiatowe w Kraśniku).

 

Krok 3

CEL WNIOSKU.  Na  wstępie  warto  powołać  się  na  art.  24  ustawy  z  dnia  17  maja  1989  r.  Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. Przepis ten mówi, kto wydaje wypisy i wyrysy oraz na jakich zasadach. 

Konieczne jest natomiast dokładne sprecyzowanie, że wniosek jest wnoszony o wydanie wyrysu i (lub) 



wypisu  z  ewidencji  gruntów  i  określenie  nieruchomości,  której  dotyczy  wniosek.  Dla  określenia 

nieruchomości podaje się numer(y) działki(ek) ewidencyjny i obręb, w którym jest ona położona, gminę, 

nazwę ulicy (jeżeli jest) i miejscowości.

 

Krok 4

UZASADNIENIE.  Trzeba  podać,  do  czego  będą  potrzebne  wypisy  i  wyrysy  z  ewidencji  (np. do 

zasiedzenia nieruchomości, do działu spadku, do dokonania zmian w księdze wieczystej).

 

Krok 5

PODPIS. Wniosek należy własnoręcznie podpisać.

 

Formalności

 

Opłaty

Za wykonanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego pobierana jest opłata. Wynosi ona: 

 za  pierwszą  działkę,  budynek  lub  lokal  120  zł  •  każdą  następną  działkę,  budynek  lub  lokal 

dodatkowo 12 zł. 

Jeśli potrzebny jest tylko wypis z rejestru: m.in. gruntów, budynków, lokali: 

•        za pierwszą działkę, budynek lub lokal zapłacimy 12 zł 

•        każdą następną działkę, budynek lub lokal dodatkowo 6 zł.



 

PODSTAWA PRAWNA:

 ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 

2027), 

 rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat 

za  czynności  geodezyjne  i  kartograficzne  oraz  udzielanie  informacji,  a  także  za 

wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37, poz. 333). 

 

Teresa Siudem
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