Załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

Nr PINB/WIK/……………………………….
(Wypełnia organ)

data przyjęcia karty.....................................................

decyzję/zaświadczenie odebrano......................

(Wypełnia organ)

(Wypełnia organ)

KARTA INFORMACYJNA
1. Dane inwestora:
Inwestor..........…………………………………………………………………………………………...
…...............................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nazwa firmy, adres)

Telefon kontaktowy.…..............................................................................................................................
2. Adres budowy:
Miejscowość...............................................................................................................................................
Gmina.........................................................................................................................................................
Obręb..........................................................................ark...........................................................................
Ulica............................................................................nr............................................................................
Numer ewidencyjny działki.......................................................................................................................
3. Przeznaczenie budynku (lub lokalu) ze względu na funkcję użytkową:
- mieszkalny (jednorodzinny: wolnostojący, dwulokalowy, w zabudowie bliźniaczej, w zabudowie
szeregowej; budynek wielorodzinny)*
□
- biurowy,
□
- magazynowy (składowy), produkcyjny, przemysłowy,
□
- handlowy, usługowy,
□
- garażowy, gospodarczy,
□
- oświaty, nauki, kultury, kultu religijnego,
□
- ochrony zdrowia, opieki społecznej,
□
- inne..............................................................................................................................................................□
4. Zakończenie budowy w całości / w części *
Budynek: nowy, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, adaptacja lub zmiana sposobu użytkowania *
Pozwolenie na budowę nr.............................................................................................................................
Znak................................................................................................................z dnia.....................................
Zgłoszenie budowy/przebudowy nr...............................................................z dnia.....................................
5. Charakterystyka budynku (w przypadku rozbudowy podać dane dot. części dobudowanej):
 powierzchnia zabudowy…………………………………………………................................m2
 powierzchnia użytkowa …………………………………………………................................m2
 powierzchnia całkowita.............................................................................................................m 2
 kubatura …………………………………………………………………................................m3
 ilość kondygnacji nadziemnych ………………………..……………….................................szt.
 ilość izb ogółem (pokoje + kuchnie) ……………………………………................................szt.
 ilość budynków na działce...................................................….................................................szt.
 ilość mieszkań ogółem ** ………………………………….……………...............................szt.
6. Struktura mieszkań wg izb (dotyczy budynków dwulokalowych i wielorodzinnych):
1 - izbowe ……………………..
5 - izbowe ……………………..
2 - izbowe ……………………..
6 - izbowe ……………………..
3 - izbowe ……………………..
7 - izbowe ……………………..
4 - izbowe ……………………..
8 - izbowe i więcej ……………

7. Wyposażenie obiektu, mieszkań, lokalu w instalacje (proszę wpisać tak/nie):
 elektryczna ……………………………………………………….………................................
 wodociągowa ……………………………...............(studnia)..........………………..................
 ciepła woda dostarczana centralnie ……………………………......................................
 kanalizacyjna ………………………………………………………….....................................
 zbiornik bezodpływowy …….......................(przydomowa oczyszczalnia).....................
 gazowa ………………………………………………………...................................................
 centralne ogrzewanie ……………………………………………….........................................
8. Nowo powstałe urządzenia zaopatrzenia w wodę w gospodarstwach rolnych na wsi:
 studnie wiercone / abisynki / kopane*
 podłączenie do wodociągów zbiorowych / zagrodowych*
 zainstalowane urządzenia kanalizacyjne .........................
9. Technologia realizacji:
 tradycyjna udoskonalona / wielkopłytowa / wielkoblokowa / monolityczna / kanadyjska *
 inna …………………………………………………………………………...........................
10. Forma budownictwa:
1. indywidualne - realizowane z przeznaczeniem innym niż na sprzedaż lub wynajem
2. indywidualne - realizowane na sprzedaż lub wynajem
3. spółdzielcze
4. przeznaczone na sprzedaż lub wynajem (nie dotyczy indywidualnego)
5. komunalne
6. społeczne czynszowe
7. zakładowe

□
□
□
□
□
□
□

11. Charakterystyka energetyczna budynku:
Wskaźnik Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m2.K)f)
EP w
Ścian
Dachu/stropodachu/stropu Podłogi na
kWh
zewnętrznych pod nieogrzewanymi
gruncie w
2
(m rok)
przy ti ≥16oC poddaszami lub nad
pomieszczeniu
przejazdami
ogrzewanym przy
przy ti ≥16oC
ti ≥16oC

Okien
(z wyjątkiem
okien
połaciowych),
drzwi
balkonowych
przy ti ≥16oC

Drzwi
w przegrodach
zewnętrznych lub
w przegrodach
między
pomieszczeniami
ogrzewanymi
i nieogrzewanymi

f)

W przypadku wystąpienia dla danego rodzaju przegrody więcej niż jednego współczynnika przenikania ciepła U w W (m 2 . K)
np.: kilka współczynników przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, należy podać wartość najbardziej niekorzystną pod
względem izolacyjności cieplnej (największą).

12. Terminy:
Termin rozpoczęcia budowy ……………………………………………...............................................
Termin zakończenia budowy …………………………………………….....................................….....

Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Sporządził: .…………………………...........
(data, podpis)

* niepotrzebne skreślić
**przy budynkach wielorodzinnych proszę podać ilość mieszkań wg izb (aneks kuchenny z pokojem przedzielony lub nie ścianką działową liczony jest jako 1 izba)

PROSIMY O SPORZĄDZANIE TYLU KART INFORMACYJNYCH ILE JEST BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH (dotyczy także zabudowy szeregowej).

