
Identyfikator zgłoszenia pracy:   GK.U.6640. ………………. 

 

WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU 
 
Woj. wielkopolskie                                                                          
Powiat gnieźnieński                                                                        Nr księgi wieczystej:    …………………………………… 

Jednostka ewidencyjna, identyfikator: …………………………………………  Nr jedn. rej. gr.:         …………………………………… 

Obręb ewidencyjny, identyfikator:        ………………………………………...  Nr jedn. rej. bud.:     ……………………………………. 

 

Lp. Oznaczenie atrybutu budynku Stan dotychczasowy Stan nowy 
1. Identyfikator budynku   

2. Identyfikator działki ewidencyjnej   

3. Status budynku1)   

4. Rodzaj budynku wg KŚT   

5. Klasa budynku wg PKOB   

6. 
Funkcja 
 

Główna   

Inne   

7. 
Data zakończenia  Budowy   

Przebudowy   

8. 
Stopień pewności daty2) Budowy   

Przebudowy   

9. Materiał zewnętrznych ścian budynku3)   

10. 
Liczba kondygnacji  Nadziemnych   

Podziemnych   

11. Powierzchnia zabudowy budynku                      [m2]   

12. 
Powierzchnia użytkowa 

budynku                     [m2] 

Z obmiarów   

Wg projektu budowlanego   

13. Adres budynku4) 
  

14. Informacje o zakresie przebudowy   

15. 

Łączne pole powierzchni 

użytkowej          [0,01 m2] 

 

Lokali wyodrębnionych   

Lokali niewyodrębnionych   

Pomieszczeń przynależnych   

16. Liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali   

17. Liczba mieszkań wg dokumentacji budowy   

18. Nr rejestru zabytków Brak danych Brak danych 

19. Liczba izb w budynku mieszkalnym   

20. Przyczyna rozbiórki5) 
Całego budynku Nie stosuje się Nie stosuje się 

Części budynku   

21. Data rozbiórki 
Całego budynku Nie stosuje się Nie stosuje się 

Części budynku   

22. 
Data oddania do  

użytkowania 

Całości budynku Tymczasowy brak danych Tymczasowy brak danych 

Części budynku   

23. Oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania   

24. Oddanie budynku do użytkowania Tymczasowy brak danych Tymczasowy brak danych 

25. Zakres przebudowy budynku6)   

26. Wartość budynku Nie stosuje się Nie stosuje się 

27. Data wyceny Nie stosuje się Nie stosuje się 

28. Informacje dodatkowe   

29. 
Budynek wyposażony w instalację umożliwiającą korzystanie  

z szybkiego Internetu7) 
  

30. Czy wiata (Tak/Nie)   
1)  wybudowany - 1, w trakcie budowy - 2, budynek do rozbiórki - 3, budynek projektowany - 4 
2)  data wynikająca z dokumentu - 1, data ze źródeł niepotwierdzonych - 2, data szacowana – 3 
3)  mur - 1, drewno - 2, inny – 3 
4)  zgodny z EMUiA, na podstawie dokumentu wydanego zgodnie z art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.) 
5) zły stan budynku - 1, kolizja z nową inwestycją budowlaną - 2, inna przyczyna – 3 
6) przebudowa w ramach dotychczasowej kubatury - 1, nadbudowa bez zmiany powierzchni zabudowy - 2, częściowa rozbiórka bez zmiany powierzchni zabudowy - 3, nadbudowa ze zmianą 

powierzchni zabudowy - 4, częściowa rozbiórka ze zmianą powierzchni zabudowy - 5, inny – 6 
7) na podstawie dokumentacji § 71 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) 

 

 

 

 

 

       ……………………………….....                 …………………………………………….                    …………………………………………………………. 
                 data sporządzenia                                                pieczęć firmowa                                                 imię i nazwisko osoby sporządzającej wykaz, 

                                                                                                                                                                                       nr uprawnień zawodowych, podpis 


