
ARKUSZ DANYCH EWIDENCYJNYCH BUDYNKÓW 

Miejscowość  Ulica 
Identyfikator TERYT 

miejscowości 
Identyfikator TERYT ulicy 

       

Numer porządkowy       

Identyfikatory działek ewidencyjnych   

Identyfikator budynku   

Numer księgi wieczystej   

Status budynku    Rodzaj wg KŚT    Klasa wg PKOB   

Funkcja  Główna funkcja    Inna funkcja   

Wartość (jeśli ustalona)     Data wyceny   

Data zakończenia  Budowy    Przebudowy   

Stopień pewności daty  Budowy    Przebudowy   

Zakres przebudowy   

Materiał ścian zewnętrznych   

Liczba kondygnacji  Pole powierzchni 
zabudowy  

[precyzja do 1m2] 

Pole powierzchni 
użytkowej budynku z: 

[precyzja do 1m2] 

Obmiaru   

Podziemnych  Nadziemnych  Projektu   

     
Łączne pole 
powierzchni 
użytkowej: 

[precyzja do 0,01m2] 

Lokali wyodrębnionych   

Liczba ujawnionych w ewidencji 
samodzielnych lokali 

 
Lokali niewyodrębnionych 

 

Numer w rejestrze zabytków 
  Pomieszczeń przynależnych 

do lokali 
 

Oddany do użytkowania w całości lub w części 
(stan użytkowania budynku) 

 
Oznaczenie części oddanej do użytkowania 

Data oddania do użytku 
budynku lub części 

   

Liczba mieszkań o określonej liczbie izb 
Łączna 
liczba izb 

Liczba izb w mieszkaniu  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >10 

Łączna liczba mieszkań w budynku o określonej liczbie izb                         

Data rozbiórki 
Całego budynku  Części budynku 

Przyczyna 
rozbiórki    

Informacje dodatkowe   

 

 

Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy 
Geodeta uprawniony 

Imię i nazwisko  Nr uprawnień  Podpis 

       

    Data  
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PODGiK Wałcz
Informacja
identyfikator budynku (IDB) –zgodnie z ust.16-22 załącznika nr1 

PODGiK Wałcz
1 -wybudowany Dotyczy budynków, których budowa została zakończona w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, lub rozpoczęte zostało ich faktyczne użytkowanie (przerwa w użytkowaniu nie zmienia tego statusu). Nie obejmuje budynków objętych nakazem rozbiórki. 2 - w trakcie budowy Dotyczy budynków, których budowa została rozpoczęta a nie zakończona i nie rozpoczęto ich faktycznego użytkowania. 3 – objęty nakazem rozbiórki 4 – projektowany Dotyczy budynków, będących przedmiotem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale których budowa nie została rozpoczęta 

PODGiK Wałcz
lista dopuszczalnych wartości atrybutu : 101-budynki przemysłowe 102-budynki transportu i łączności 103-budynki handlowo-usługowe 104-zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 105-budynki biurowe 106-budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej 107-budynki oświaty, nauki i kultury oraz sportowe 108-budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa 109-pozostałe budynki niemieszkalne 110-budynki mieszkalne 

PODGiK Wałcz
Przez główną funkcje budynku rozumie się sposób użytkowania w przeważającej, pod względem powierzchni użytkowej, części tego budynku. 

PODGiK Wałcz
Przez inną funkcje budynku rozumie się sposób użytkowania części budynku innej niż obejmującej główną funkcje budynku. 

PODGiK Wałcz
lista dopuszczalnych wartości atrybutu: 1-data wynikająca z dokumentu 2-data ze źródeł niepotwierdzonych 3-data szacowana 

PODGiK Wałcz
lista dopuszczalnych wartości atrybutu: 1-mur 2-drewno 3-inny 

PODGiK Wałcz
lista dopuszczalnych wartości atrybutu: 1-przebudowa w ramach dotychczasowej kubatury 2-nadbudowa bez zmiany powierzchni zabudowy 3-częściowa rozbiórka bez zmiany powierzchni zabudowy 4-nadbudowa ze zmianą powierzchni zabudowy 5-częściowa rozbiórka ze zmianą powierzchni zabudowy 6-inny 

PODGiK Wałcz
Liczba kondygnacji nadziemnych jest określana jako: -0-jeżeli budynek nie posiada kondygnacji nadziemnych, -liczba całkowita przedziale od 1 do n, jeżeli budynek posiada kondygnacje nadziemne. 

PODGiK Wałcz
Liczba kondygnacji podziemnych jest określana jako: -0-jeżeli budynek nie posiada kondygnacji podziemnych, -liczba całkowita przedziale od 1 do n, jeżeli budynek posiada kondygnacje podziemne. 

PODGiK Wałcz
Przez powierzchnię zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur budynku, o którym mowa w pkt.3ust. 1a-1c. Powierzchnia zabudowy określana w m2 z precyzją zapisu do 1 m2. 

PODGiK Wałcz
Pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie obmiarów, rozumiane jako łączne pole powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku określane w m2 z precyzją zapisu do 0,01 m2. Atrybut wymagalny w przypadkach, o których mowa w § 71 ust 1 rozporządzenia. 

PODGiK Wałcz
Pole powierzchni użytkowej budynku, ustalone na podstawie informacji zawartych w projekcie budowlanym, rozumiane jako łączne pole powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku określane w m2 z precyzją zapisu do 0,01 m2. Atrybut wymagalny, jeżeli nie jest znany atrybut PEB oraz istnieje projekt budowlany, który określa pole powierzchni użytkowej budynku. 

PODGiK Wałcz
Łączna powierzchnia użytkowa lokali stanowiących odrębne nieruchomości jest określana w m2 z precyzją zapisu do 0,01 m2. Atrybut wyliczany na podstawie atrybutu PEL obiektów EGB_LokalSamodzielny, w których atrybut NKW ma wartość inną niż wartość atrybutu specjalnego. Atrybut nie występuje, jeżeli w budynku nie zostały wyodrębnione samodzielne lokale. 

PODGiK Wałcz
Łączna powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych jest określana w m2 z precyzją zapisu do 0,01 m2. Atrybut wyliczany jako różnica PEB oraz PUW. Atrybut nie występuje, jeżeli w budynku nie zostały wyodrębnione samodzielne lokale. 

PODGiK Wałcz
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku jest określana w m2 z precyzją zapisu do 0,01 m2. Łączne pole powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych do lokali. Atrybut nie występuje, jeżeli w budynku nie zostały wyodrębnione samodzielne lokale. 

PODGiK Wałcz
Atrybut wyliczany na podstawie liczby relacji obiektów klasy EGB_LokalSamodzielny do obiektu EGB_Budynek. Liczba całkowita dodatnia. 

PODGiK Wałcz
lista dopuszczalnych wartości atrybutu: 1-budynek oddany do użytkowania w całości 2-budynek oddany do użytkowania w części 

PODGiK Wałcz
Oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania (1/n, 2/n, …., n-1/n, n/n). 

PODGiK Wałcz
lista dopuszczalnych wartości atrybutu: 1-zły stan budynku 2-kolizja z nową inwestycją budowlaną 3-inna przyczyna 

PODGiK Wałcz
Dodatkowe informacji mogą w szczególności dotyczyć: przeznaczenia budynku, atrybutu SCN w przypadku jego wartości = 3, charakteru najwyższej kondygnacji lub kondygnacji podziemnej (np. poddasze użytkowe, pomieszczenia techniczno-magazynowe, garaż) oraz ogólnych danych technicznych (np. budynek w złym stanie technicznym). 
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