
ZAŁĄCZNIK DO ZAWIADOMIENIA  
O ROZPOCZĘCIU/ZAKOŃCZENIU BUDOWY 

wypełnia kierownik budowy lub inwestor 

Znak sprawy (wypełnia urząd): 

DANE STATYSTYCZNE 
(dla budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych) 

wypełnić oddzielnie dla każdego budynku 

Podstawa prawna:   
 art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  

PKOB: 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ 

Nr decyzji: Data decyzji: 

Dziennik budowy nr:  
Data rozpoczęcia budowy 
(wpis w dzienniku budowy): 

 

Data zawiadomienia o 
zakończeniu budowy: 

 

A. DANE INWESTORA  
Pola oznaczone kwadratem wypełnia się, stawiając znak X. 

 INWESTOR JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ   INWESTOR JEST OSOBĄ PRAWNĄ    
Nazwa: 
 

 nr KRS: 

B. LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 Miejscowość: 

 
 

Ulica: Nr posesji:  
 
 
 

Gmina: 
 

Obręb: 
 
 

Nr ewidencyjny nieruchomości: 
 
 
 

C. DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU BUDOWLANEGO  
W przypadku, gdy jedną decyzją objętych jest kilka obiektów, należy wypełnić kartę dla każdego obiektu oddzielnie.

  
  

Rodzaj robót: BUDOWA     ROZBUDOWA, NADBUDOWA          ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA   

Nazwa obiektu:  
 
 
 
 

D. FORMA BUDOWNICTWA 
 INDYWIDUALNE     

przeznaczone na:   SPRZEDAŻ   

przeznaczone na:   WYNAJEM   

E. DANE BUDYNKU  
W przypadku oddawania do użytkowania rozbudowywanego lub niecałego nowego budynku, należy wykazać odpowiednie dane tylko dla tej części. 

 LICZBA KONDYGNACJI NAZIEMNYCH 
                                                                 ____________ 

KUBATURA 
_____________ m3 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 
____________ m2     

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  
BUDYNKU _____________ m2 



F. MIESZKANIA   
 ILOŚĆ MIESZKAŃ W BUDYNKU:  

 
 ____________ 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ OGÓŁEM 
(bez balkonów, tarasów, piwnic, strychów, garażu)                     
      _____________ m2 

 
Nr lokalu 

liczba izb 
(pokoje + kuchnia) 

[szt.] 

powierzchnia użytkowa 
[m2] 

mieszkanie na sprzedaż 
 

mieszkanie na wynajem 
 

 1   Tak   Tak   

 2   Tak  Tak  

G. WYPOSAŻENIE BUDYNKU:  
 1.  studnia lokalna 5. Ogrzewanie sieci miejskiej 9.  kocioł na energię elektryczną 

2.  wodociągi z sieci 6. kocioł na paliwa stałe 
(węgiel, koks) 

10.  kocioł na biopaliwa 

3.  

 kanalizacja lokalna 
odprowadzana do: 

 zbiornik na ścieki 

 oczyszczalnia 

7. kocioł na paliwa gazowe 11.  kocioł dwu- lub wielopaliwowy 

 13. gaz z sieci 12.  
inny rodzaj ogrzewania: 

 
…………………………………………………….… 
wymienić jaki 

4.  kanalizacja zbiorowa  8. kocioł na paliwa ciekłe 14.  ciepła woda z kotłowni miejskiej 

H. TECHNOLOGIA WZNOSZENIA BUDYNKÓW  
 1.  tradycyjna udoskonalona 

konstrukcja z cegieł, bloczków lub pustaków o 
wymiarach umożliwiających ich ręczne wbudowanie 

2.  wielopłytowa 3.  wielkoblokowa 

4.  monolityczna 5.  konstrukcja drewniana 6.  inna ___________ 

I.  WSKAŹNIK EP  
(Dane dotyczące charakterystyki energetycznej budynku należy podać– zgodnie z danymi 
zawartymi w projekcie architektoniczno-budowlanym) 

 

___________ kWh/(m2∙rok) 

J.  WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA U [W/(M2∙K)] dla pomieszczeń O TI≥16○C  5) 
 W przypadku wystąpienia dla 

danego rodzaju przegrody 
więcej niż jednego 
współczynnika przenikania 
ciepła U w W/(m2*K) np. kilka 
współczynników przenikania 
ciepła dla ścian zewnętrznych, 
należy podać wartość 
najbardziej niekorzystną pod 
względem izolacyjności ciepła 
(największą) 

Ściany zewnętrzne ___________ W/(m2∙K) 
Dach/stropodach/ strop pod nieogrzewanymi 
poddaszami lub przejazdami ___________ W/(m2∙K) 

Podłogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym ___________ W/(m2∙K) 

Okna i drzwi balkonowe (z wyj. okien połaciowych) ___________ W/(m2∙K) 
Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w 
przegrodach pomiędzy pomieszczeniami 
ogrzewanymi i nieogrzewanymi ___________ W/(m2∙K) 

 

K. PODPIS INWESTORA/KIEROWNIKA BUDOWY 
Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

 Data: Czytelny podpis:  

 


