
przed zmianą/ po zmianie1)          załącznik nr ……….. 

 

       

Podstawowe dane techniczne budynku 
dotyczy całości/części budynku 

 

Położenie budynku……………………./………………………../……………………..  
    gmina   obręb  nr ewidencyjny budynku 2) 

 

1) niepotrzebne skreślić 
2) należy podać numer ewidencyjny budynku zgodnie z oznaczeniem ewidencji gruntów i budynków  

          

 

 

 
3) w rubryce „nieruchomości” należy wpisać ilość samodzielnych lokali stanowiących odrębnie nieruchomości , w rubryce „inne” należy wpisać ilość 

pozostałych samodzielnych lokali ( dla budynku, w którym nie ma samodzielnych lokali, należy w obu rubrykach wpisać „0”) 
4) należy pozostawić tylko jeden rodzaj (pozostałe skreślić) 

5) należy wpisać datę, od której można użytkować budynek lub jego część, uzyskaną w nadzorze budowlanym po zakończeniu budowy 

Tabela A 
Funkcja 

użytkowa budynku 

Pole powierzchni użytkowej 

lokali pomieszczeń 

przynależnych 6) 

   

 
6) wpisać sumę powierzchni znajdujących się w budowie piwnic, komórek, garaży, strychów i innych 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tabelę B wypełnić jedynie dla budynku, w którym znajdują się samodzielne lokale. 

 

Tabela B 

Opis lokali i rozliczenie powierzchni użytkowej 

 
Nr 

lokalu 

Funkcja użytkowa 

lokalu 

Ilość 

Izb 

Pomieszczenia przynależne Pole powierzchni użytkowej 

ilość rodzaj* lokalu Pomieszczeń 

przynależnych 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
*- wpisać: P – piwnica, K – komórka, G – garaż, S – strych, I – inne (dotyczy pomieszczeń znajdujących się w budynku) 

 

 
 

Sporządził :………………………….. …………………. ……………………… …………………. 
  pieczątka i podpis   nr uprawnień budowlanych  miejscowość   data 

 
 

 

 
 

Liczba kondygnacji Rodzaj materiału ścian Pole powierzchni użytkowej 3) 

nadziemne podziemne nieruchomości inne 

 Mur/drewno/inne 4)  

Data przystąpienia 

do użytkowania 5) 

 

WEJHEROWO BOLSZEWO 231/33

3 1 160 M2 15.09.2022

MIESZKALNA 2 2

1
2

LOKAL MIESZKALNY 3 1 PIWNICA 98 M2 6 M2
LOKAL MIESZKALNY 4 1 PIWNICA 110 M2 6 M2

ADAM NOWAK 123/45/99 WEJHEROWO 15.09.2022



W zgłoszeniu należy podać: 

 

1. dla osób fizycznych 

a) nazwisko i imiona oraz imiona rodziców 

b) adres miejsca pobytu stałego 

c) informacja, czy osoba fizyczna jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. nr 167 z 2004 r., poz. 1758) 

2. dla Skarbu Państwa – nazwa „Skarb Państwa” 

3. dla jednostki samorządu terytorialnego i ich związków 

a) nazwa jednostki lub związki 

b) siedziba ich organów, 

4. dla organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych 

a) nazwa organu lub jednostki organizacyjnej 

b) siedziba organu lub jednostki organizacyjnej 

5. dla osób prawnych nie wymienionych w pkt 2 i 3 

a) nazwa osoby prawnej- pełna i skrócona 

b) siedziba 

c) informacja, czy osoba prawna jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców 

 

 

W przypadku, gdy zgłaszający nie jest zarejestrowany w ewidencji gruntów i budynków jako właściciel bądź wieczysty użytkownik, należy 

okazać dokument określający jej prawa własności do budynku lub lokalu oraz do gruntu, na którym posadowiony jest budynek ( akt 

notarialny, wypis z Kw), bądź dokument określający inne prawa niż własność ( decyzja) 

 

W przypadku gdy zgłaszający działa w imieniu właściciela, należy okazać upoważnienie. 

Do sporządzania dokumentu w formularzu EBL-1 niezbędne są uprawnienia budowlane, 


