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.............................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
UL.............................................................
__ __ - __ __ __ KATOWICE

DODATKOWE INFORMACJE O LOKALU
(nie dotyczy lokali z KZGM, z wyjątkiem lokali w których czynsz został wylicytowany w drodze przetargu, oraz kiedy
woda opłacana jest w formie ryczałtu w sytuacji gdy brak jest licznika głównego przy budynku)
1.

Położenie budynku

a)

strefy (I, II, III) wyznaczono automatycznie

b)

zabudowa zwarta

(właściwe odpowiedzi zaznaczyć „X”)

zabudowa jednorodzinna (budynek mieszkalny jedno lub dwurodzinny w układzie wolnostojącym, bliźniaczym, szeregowym
lub grupowym, a także budynek wolnostojący zawierający nie więcej niż 4 mieszkania, lub nie więcej niż 6 mieszkań z trwale
ogrodzonym pasem terenu do wyłącznego korzystania przez osoby zamieszkujące w tym budynku)
c)

2.

Położenie lokalu w budynku

lokal znajduje się w suterenie
lokal powyżej 4 piętra w budynku bez windy
lokal nie posiada kuchni (nie dotyczy aneksu kuchennego)
lokal posiada „ślepą” kuchnię
wysokość pomieszczeń mieszkalnych jest niższa niż 2,50 m (przy stropach pochyłych wysokość średnia) w
mieszkaniach na poddaszu
2.1 Lokal posiada pomieszczenia wspólnie użytkowane nie spełniające walorów samodzielności, np.:
ZMIANA OD ………*
Przedpokój
Kuchnia
Łazienka
Ubikacja
Inne: ......……………………
3. Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan

ZMIANA OD...........*

lokal wyposażony jest w centralne ogrzewanie zasilane ze źródeł zewnętrznych
lokal wyposażony jest w centralne ogrzewanie etażowe (indywidualne)
lokal wyposażony jest w instalację centralnej ciepłej wody
lokal wyposażony jest w instalację gazową
lokal może zostać wyposażony w instalację gazową istniejącą w budynku
przyczyna braku instalacji gazowej w lokalu ………………………………………………………………….
lokal wyposażony jest w WC
lokal wyposażony jest w łazienkę
lokal wyposażony w dźwig dla mieszkań od I piętra
lokal wyposażony w antenę zbiorczą
lokal wyposażony w domofon
brak możliwości korzystania z istniejących w lokalu instalacji i urządzeń technicznych ze względu na prowadzony ich
remont, modernizację lub wymianę przez administratora lokalu
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lokal w budynku przeznaczonym do rozbiórki lub kapitalnego remontu na podstawie nakazu lub decyzji
administracyjnej
stawka czynszu została wylicytowana w przetargu
4. Ogólny stan techniczny budynku i jego rok budowy
Budynek został zakwalifikowany do:

ZMIANA OD............*

Grupy I - wybudowane po 2001 r
Grupy II - po remoncie kapitalnym połączonym z termomodernizacją wykonanym po 2003 r w tym także przebudowa
budynku na cele mieszkalne,
Grupa III - po remoncie kapitalnym lub termomodernizacji wykonanej po roku 2009
Grupy IV- wybudowane w latach 1996 - 2001 lub po remoncie kapitalnym lub termomodernizacji wykonanej
w latach 2000-2009 oraz przebudowane na cele mieszkaniowe w latach 2000-2003
Grupy V - wybudowane w latach 1981- 1995 lub przebudowane na cele mieszkaniowe w latach 1981-1999
Grupy VI - wybudowane lub przebudowane na cele mieszkaniowe w latach 1950-1980
Grupy VII – wybudowane przed 1950 rokiem lecz o standardzie współczesnych budynków mieszkalnych lub mieszkalno użytkowych
Grupy VIII – wybudowane przed rokiem 1949 niespełniające standardów współczesnych budynków
mieszkalnych lub mieszkalno-użytkowych
Grupy IX - drewniane i z muru pruskiego
5. Ochrona fizyczna budynku

ZMIANA OD………..*

W systemie 24 godzinnym
W systemie 16 godzinnym
W systemie 12 godzinnym
W systemie 8 godzinnym
6.

6. Ochrona techniczna budynku

ZMIANA OD………..*

7. Opłaty za wodę w przypadku braku licznika głównego na budynku __ __ __,__ __ zł
w tym opłaty za podgrzanie wody

__ __ __,__ __ zł

(przeliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody)

Pkt. 1-7 potwierdza zarządca domu /osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny

..............................................................................

………………………………….…………………

(data, podpis, pieczątka zarządcy /
osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny)

(data, podpis wnioskodawcy/ osoby upoważnionej)

*Wypełnić tylko w przypadku zmiany w stosunku do poprzednio wypełnianego druku.
Druk opracowano na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice nr 1608/2021 z dnia 28.04.2021 r.

