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Lp. Dane ewidencyjne budynku Wartość atrybutu

1 Adres

Miejscowość / Identyfikator TERYT miejscowości MSC / MSCT

Obręb ewidencyjny / Identyfikator  TERYT obrębu

Ulica / Identyfikator  TERYT ulicy ULC / ULCT

Numer porządkowy budynku NRA

2 Numery działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek IDD

3 Identyfikator budynku (nadaje PODGiK) IDB

4 Numer księgi wieczystej dla nieruchomości budynkowych NKW

5 Rodzaj wg KŚT* FUZ

6 Status budynku* STS

7 Klasa wg PKOB* KOB

8 Funkcja
główna* FSB

inne IFS

9 Pole powierzchni zabudowy [1 m²]* PEZ

10 Liczba kondygnacji
nadziemnych* LKN

podziemnych* LKP

11 Materiał ścian zewnętrznych* SCN

12
Pole powierzchni użytkowej 
budynku ustalone na podstawie:

obmiaru PEB

projektu budowlanego PEBP

13 Data zakończenia budowy:* rok (wiek) / stopień pewności ustalenia daty RBB (WBB) / PZB

14 Data zakończenia przebudowy: rok (wiek) / stopień pewności ustalenia daty RPB (WPB) / PZR

15 Informacja o zakresie przebudowy budynku ZPB

16 Oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania (1/n) CBU

17 Data oddania do użytkowania części budynku (rrrr-mm) DOC

18 Stan użytkowania budynku* SUB

19 Data oddania do użytkowania budynku w całości (rrrr-mm)* DOP

20 Data rozbiórki
całego budynku (rrrr-mm)* DRP

części budynku DRC

21 Przyczyna rozbiórki budynku* lub jego części PRB

22 Numer w rejestrze zabytków* RZN

23 Wartość
Wartość budynku* WRT

Data wyceny* DWR

24 Liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali LSL

25

Liczba mieszkań 
o określonej liczbie izb 
wg dokumentacji 
budowy 

l. izb w mieszkaniu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10
ozn. atrybutu LL1 LL2 LL3 LL4 LL5 LL6 LL7 LL8 LL9 LL10 LLW

l. mieszkań

26
Łączne pole powierzchni użytkowej: 
(z dokł. zapisu do 0,01 m²)

lokali wyodrębnionych PUW

lokali niewyodrębnionych PUN

pomieszczeń przynależnych do lokali PPB

27 Łączna liczba izb w budynku mieszkalnym* LIR

28 Informacje dodatkowe DOB

29 Czy budynek jest gotowy na szybki internet?

30 Czy budynek jest wiatą?*



OBJAŚNIENIA:
  6) status budynku: 1 – wybudowany, 2 – w budowie, 3 – do rozbiórki, 4 – projektowany;
11) materiał ścian zewnętrznych: 1 – mur, 2 – drewno, 3 – inny;
13) i 14) stopień pewności ustalenia daty: 1 – data wynikająca z dokumentu, 2 – data ze źródeł niepotwierdzonych, 3 – data szacowana;
15) informacja o zakresie przebudowy budynku: 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;
18) stan użytkowania budynku: 1 - budynek oddany do użytkowania w całości, 2 - budynek oddany do użytkowania w części;
29) czy budynek jest gotowy na szybki internet?  0 – nie, 1 – tak;
30) czy budynek jest wiatą? 0 – nie, 1 – tak.

  * atrybut wymagany, w przypadku braku informacji należy podać jedną z wartości:

Wartość Definicja 

nie stosuje się nie ma zastosowania w danym kontekście 

brak danych wartość atrybutu nie jest obecnie znana, ale wartość ta może też nie istnieć

tymczasowy brak danych wartość atrybutu będzie znana w późniejszym terminie

nieznany wartość atrybutu nie jest znana, ale prawdopodobnie istnieje

zastrzeżony wartość atrybutu jest zastrzeżona 

(Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.29, marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków)
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