Wykaz zmian danych ewidencyjnych dla budynku - 066301_1, Lublin
Identyfikator budynku .....................................................

Nr dowodu zmiany...........................................................................

Numer działek ewidencyjnych na których jest zlokalizowany budynek .......................................
Adres budynku: Lublin, ul.......................................
Oznaczenie atrybutu

Stan dotychczasowy

Stan nowy

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Lokali stanowiących odrębne
nieruchomości

Lokali stanowiących odrębne
nieruchomości

Lokali niewyodrębnionych

Lokali niewyodrębnionych

pomieszczeń przynależnych

pomieszczeń przynależnych

w całości

w całości

w części

w części

Status budynku (1-wybudowany, 2-w budowie,3- do
rozbiórki, 4-projektowany)
Rodzaj budynku według KŚT=kod*
Klasa budynku według PKOB=kod*
Główna funkcja budynku=kod*
Inne funkcje budynku**
Wartość budynku ***
Data zakończenia budowy /stopień pewności
określenia dat (1-z dokumentu,2-z innych źródeł,3szacowana)
Data zakończenia przebudowy/stopień pewności
określenia dat (1-z dokumentu,2-z innych źródeł,3szacowana)
Data częściowej rozbiórki//stopień pewności określenia
dat (1-z dokumentu,2-z innych źródeł,3-szacowana)
Data rozbiórki/stopień pewności określenia dat (1-z
dokumentu,2-z innych źródeł,3-szacowana)
Przyczyna rozbiórki całości lub części (1-zły stan,2kolizja z nową inwestycją,3-inna przyczyna)
Informacja o materiale (1-mur,2- drewno,3-inne
materiały)
Informacja o zakresie przebudowy (1-w ramach
dotychczasowej kubatury,2-nadbudowa bez zmiany
pow. zabudowy,3-częściowa rozbiórka bez zmiany
pow.zabudowy,4-nadbudowa ze zmianą pow.
zabudowy,5-częściowa rozbiórka ze zmianą pow.
zabudowy)
Liczba kondygnacji naziemnych / podziemnych
Pole powierzchni zabudowy
Pole powierzchni użytkowej budynku z obmiarów/z
projektu

Powierzchnia użytkowa

Liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali
Budynek wpisany do rejestru zabytków (tak, nie)numer w rejestrze***
Budynek oddany do użytkowania (tak,nie,data)
Pozwolenie na użytkowanie (nr / data)
Liczba mieszkań wg dokumentacji
1-izbowych
2-izbowych
3-izbowych
4-izbowych
5-izbowych
6-izbowych
7-izbowych
8-izbowych
9-izbowych
10-izbowych
więcej niż10 izbowych
Łączna liczba izb w budynku mieszkalnym
Czy budynek gotowy na szybki internet (tak/nie)
UWAGI

Numer pracy geodezyjnej GD-OD-II.6640……………………………………………………………..
Data sporządzenia wykazu……………………………………………………………………………………..
Wykonawca geodezyjny (imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy, podpis)……………………………………………
Geodeta uprawniony (imię, nazwisko,numer uprawnień, podpis)……………………………………………………….

Przypisy: *- podaj według załączonego słownika (słownie i kod) **- przez inną funkcję budynku rozumie się
sposób użytkowania części budynku innej niż obejmująca główną funkcję budynku, ***- jeśli zostały określone

