
Dz.     …… /2014 

GK.6640. ……….2014 

 

ARKUSZ  DANYCH  EWIDENCYJNYCH  BUDYNKÓW 

 

Województwo: dolnośląskie 

Powiat: wołowski 

Gmina : ………………………………………………… 

Jednostka ewidencyjna : …………………………….. 

Miejscowość : …………………………………………. 

Obręb : ………………………………………………… 

 

1 Identyfikator budynku  

2 Status budynku  

3 
Numeryczny opis konturu budynku

*
 

na końcu arkusza 

4 Rodzaj budynku według KŚT  

5 Klasa budynku według Polskiej klasyfikacji Obiektów Budowlanych  

6 Główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku  

7 Wartość budynku, jeżeli została ustalona  

 

8 

Data zakończenia :  

a) budowy budynku  

b) przebudowy budynku  

 

 

9 

Stopień pewności ustalenia dat, o których mowa w pkt.8  

a) dokument  

b) źródło niepotwierdzone  

c) szacowanie  

10 Informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany 

budynku 

 

 

12 

Liczba kondygnacji budynku   

a) nadziemnych  

b) podziemnych  

13 Pole powierzchni zabudowy  

 

14 

Pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie :  

a) obmiarów  

b) informacji zawartej w projekcie budowlanym  

 

 

15 

Łączne pole powierzchni użytkowej :  

a) lokali stanowiących odrębne nieruchomości  

b) lokali niewyodrębnionych  

c) pomieszczeń przynależnych  

16 Liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali  

17 Numer w rejestrze zabytków, jeżeli budynek jest wpisany do tego rejestru  



 

 

18 

Adres budynku, na który składają się :  

a) miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości  

b) dzielnica  

c) ulica i identyfikator TERYT ulicy  

d) numer porządkowy, jeżeli został nadany budynkowi  

19 Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położny jest budynek  

20 Informacja, czy budynek został oddany do użytkowania  

21 Oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania  

22 Data oddania do użytkowania budynku lub części budynku  

 

 

 

 

 

 

 

23 

Liczba mieszkań według dokumentacji budowy w budynku mieszkalnym :  

a) 1-izbowych   

b) 2-izbowych  

c) 3-izbowych  

d) 4-izbowych  

e) 5-izbowych  

f) 6-izbowych  

g) 7-izbowych  

h) 8-izbowych  

i) 9 izbowych  

j) 10-izbowych  

k) Składających się z więcej niż 10 izb  

24 Łączna liczba izb w budynku mieszkalnym   

 

25 

Data rozbiórki :  

a) całego budynku  

b) części budynku  

26 Przyczyna rozbiórki budynku lub jego części  

 

 

Numeryczny opis konturu budynku  
*
:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził dnia …………..2014r. 

* 
w tym miejscu należy umieścić tabelaryczny wykaz współrzędnych narożników budynku wraz  z graficznym obrysem budynku 


