
Kod proszę wpisać wg zestawienia podanego na odwrocie.
Kod budynku określa jego funkcja, która dominuje w budynku.

woda sieciowa gaz sieciowy
woda ujęcie lokalne - studnia kanalizacja sieciowa
energia elektryczna 230V kanalizacja lokalna - szambo
energia elektryczna 380V kanalizacja burzowa
co sieciowe telefon
co lokalne

Źródło informacji: księga wieczysta
akt notarialny
zeznanie podatkowe
dokumentacja projektowa
inwentaryzacja budynku
inne

murowane
drewniane
inne

Uwaga: W pola proszę wpisać znak "X".

Data: Podpis właściciela budynku:

Data: Podpis osoby przyjmującej:

Kraj: RZECZPOSPOLITA POLSKA
Województwo: LUBELSKIE

KARTA BUDYNKU
Identyfikator budynku:

Gmina: Nr działki:

Nr obrębu:
Powiat: Nr arkusza:

Nr posesji:

Rodzaj budynku:

Miejscowość:
Ulica:

Kod budynku:

Rok zakończenia budowy: Ilość kondygnacji nadziemnych:

Rok ostatniej modernizacji:

PU lokali:

Instalacje wewnętrzne:

Ilość lokali mieszkalnych:

Powierzchnia użytkowa (PU):

Ilość kondygnacji podziemnych:

Ilość lokali użytkowych:

Ilość lokali garażowych:

(Powierzchnię wpisać z dokładnością do 0,01 m2)

Materiał ścian zewnętrznych:

PU pomieszcz. przynależnych:



KOD FUNKCJA

FUNKCJA BUDYNKU:

KOD FUNKCJA
11001 jednorodzinny wolnostojący 10501 bank

urząd miejski
11002 jednorodzinny bliźniaczy 10502 urząd pocztowy
11003 jednorodzinny szeregowy 10503

11005 bliźniaczy o dwóch mieszkaniach 10505 urząd powiatowy
11004 wolnostojący o dwóch mieszkaniach 10504 urząd gminy

11007 o trzech i więcej mieszkaniach 10507 sąd
11006 szeregowy o dwóch mieszkaniach 10506 urząd wojewódzki

11009 hotel robotniczy 10509 biurowy
11008 opieki społecznej 10508 centrum konferencyjne

11011 dom studencki 10601 szpital
11010 internat lub bursa szkolna 10599 inny biurowy

11013 mieszkalny na terenie koszar 10603 przychodnia lub poradnia
11012 dom dziecka 10602 szpital więzienny lub wojskowy

11015 jednorodzinny przylegający do innego 10605 stacja krwiodawstwa
11014 rezydencja rządowa, biskupia 10604 żłobek

11017 dwór 10607 sanatorium
11016 jednorodzinny przylegający 2 lokalowy 10606 klinika weterynaryjna

10699 inny szpitalny i opieki medycznej
11099 inny mieszkalny 10608 hospicjum

10101 produkcyjny fabryki 10702 teatr
10701 kino

10103 produkcyjny warsztatowy 10704 kasyno
10102 produkcyjny wytwórni filmowej 10703 dom kultury

10105 produkcyjny browaru 10706 muzeum
10104 produkcyjny rzeźni 10705 dyskoteka

10107 stacja TRAFO 10708 biblioteka
10106 produkcyjny montowni 10707 galeria

10201 terminal lotniska 10710 przedszkole
10199 inny przemysłowy 10709 archiwum

10203 dworzec autobusowy 10712 szkoła zawodowa
10202 dworzec kolejowy 10711 szkoła

10205 stacja nadawcza RTV 10714 szkoła dla dzieci niepełnosprawnych
10204 terminal portowy 10713 szkoła wyższa

10207 centrala telekomunikacyjna 10801 obora
10206 centrala telefoniczna 10799 inny oświaty, nauki, kultury

10209 zajezdnia dla lokomotyw i wagonów 10803 chlewnia
10208 hangar lotniczy 10802 stajnia

10211 kontrola ruchu powietrznego 10805 ferma drobiu
10210 nastawnia kolejowa 10804 owczarnia

10213 garażowy 10807 szopa
10212 zajezdnia dla trolejbusów i autobusów 10806 stodoła

10299 inny transportu i łączności 10809 komórka gospodarcza
10214 do przechowywania rowerów 10808 szklarnia

10302 dom towarowy 10901 hotel
10301 centrum handlowe 10899 inny prod., usług., i gosp. rolnictwa

10304 targowisko pod dachem 10903 gospoda
10303 sklep lub butik 10902 motel

10306 stacja paliw 10905 kościół, cerkiew, meczet, itp.
10305 hala targów, aukcji lub wystaw 10904 restauracja lub bar

10399 inny handlowo-usługowy 10907 zakład karny
10307 stacja obsługi 10906 dom pogrzebowy

10402 zbiornik na gaz 10909 koszary
10401 zbiornik na ciecze 10908 zakład poprawczy

10403 silos na towary sypkie 10910 schronisko dla nieletnich
10404 chłodnia 10911 toaleta publiczna

10499 inny magazynowy
10406 magazynowy
10405 składowy specjalizowany 10999 inny niemieszkalny


