
Załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
                                                                                                          (wypełnia kierownik budowy)

Karta informacyjna
I. INWESTOR

Dane Inwestora :.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, adres

Adres budowy:
 Miejscowość: …………………………….…………… Gmina: …………….……………………..….………..

 Ulica: ………………………………….………………  Nr ewid. działki: ……………...…………….……...…

Nazwa i rodzaj inwestycji: …..............................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................................................…

                                         

Odbiór: (zaznaczyć właściwe)

 całkowity
 częściowy (zakres)...................................................................................................................................................................…

Pozwolenie na budowę: nr. ………….……z dnia……………………………. ( znak ……………………………………………….)

ze zmianą:                       nr. ………….……z dnia……………………………. ( znak ……………………………………………….)

                                         nr. ………….……z dnia……………………………. ( znak ……………………………………………….)

Data rozpoczęcia budowy:……………………................................   

Data zakończenia budowy:…...........................................................

II. BUDYNKI

1. Ilość budynków mieszkalnych na działce ...................

2. Liczba kondygnacji: ……………………………...….

3. Charakterystyka obiektu nowo powstałego:          

 powierzchnia zabudowy ……….......................................m2

 powierzchnia użytkowa …………………........................m2

 powierzchnia użytkowa (mieszkalna) ..............................m2

 kubatura ......................…..................................................m3

 ilość izb (kuchnia + pokoje) ………................................szt.

 ilość mieszkań ….............................................................szt.

Uwaga: przy rozbudowie i nadbudowie wpisujemy różnicę 
pomiędzy stanem obecnym i poprzednim 

4. Technologia wznoszenia  (zakreślić właściwe)

 tradycyjna udoskonalona

 wielkopłytowa

 wielkoblokowa

 monolityczna

 konstrukcja – drewniana

 inna …...............................................…………..........

5. Wyposażenie budynku w instalacje (zaznaczyć właściwe)

1. wodociąg (własne ujęcie wody)                                            8.  kocioł/ piec na paliwa ciekłe                

2. wodociągi z sieci                                                                   9.  kocioł/ piec na energię elektryczną

3. kanalizacja lokalna                                                                10.  kocioł/piec na biopaliwa

4. kanalizacja z odprowadzeniem do sieci                                11.   kocioł/ piec  dwu – lub wielopaliwowy

5. centralne ogrzewanie z sieci                                                  12.   inny rodzaj ogrzewania

6. kocioł/ piec na paliwa stałe                                                    13.    gaz z sieci

7. kocioł/ piec na paliwa gazowe                                               14.   ciepła woda dostarczana z elektrociepłowni, 

                                                                                                                        ciepłowni lub kotłowni osiedlowej. 

                                                                                                                                                 



6. Formy budownictwa  (zaznaczyć właściwe i wypełnić)

 indywidualne (własne potrzeby) 

 indywidualne (przeznaczone na sprzedaż lub wynajem)

Liczba mieszkań Powierzchnia mieszkań
na sprzedaż na wynajem na sprzedaż na wynajem

                Realizowane przez różnych inwestorów z zamiarem krótkoterminowego lub długoterminowego wynajmu mieszkań, w tym 
                  np. podstawie umów najmu Instytucjonalnego z dojściem do własności.  

 przeznaczone na sprzedaż i wynajem (inne niż indywidualne np. developerskie)

Liczba mieszkań Powierzchnia mieszkań
na sprzedaż na wynajem na sprzedaż na wynajem

                Realizowane przez różnych inwestorów z zamiarem krótkoterminowego lub długoterminowego wynajmu mieszkań, w tym  
                  np. podstawie umów najmu   Instytucjonalnego z dojściem do własności.  

 spółdzielcze

 komunalne

 społeczne – czynszowe

 zakładowe

7. Ilość mieszkań w budynkach wielorodzinnych wg liczby izb (kuchnia + pokoje)

 1-izbowe …............................................

 2-izbowe …............................................

 3-izbowe …............................................

 4-izbowe …............................................

 5-izbowe …............................................

 6-izbowe …............................................

 7-izbowe …............................................

 8  i więcej …........................................…

Charakterystyka energetyczna budynku: 

Lp.
Wskaźnik EP

w kWh/
(m2 ∙ rok)

Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m2 ∙ K)*

Ścian
zewnętrznych
przy ti ≥ 160C

Dachu/stropo-
dachu/stropu pod
nieogrzewanymi

poddaszami lub nad
przejazdami 
przy ti ≥ 160C

Podłogi na gruncie
w pomieszczeniu
ogrzewanym przy

ti ≥ 160C

Okien (z
wyjątkiem okien
połaciowych),

drzwi
balkonowych
przy ti ≥ 160C

Drzwi w
przegrodach

zewnętrznych lub w
przegrodach między

pomieszczeniami
ogrzewanymi i

nieogrzewanymi 

Uwaga!
Powyższe  dane  należy  podać  zgodnie  z  informacjami  zawartymi  w  projekcie  architektoniczno  –  budowlanym  tylko  dla  nowych  budynków
oddawanych do użytkowania w całości lub części. 
W przypadku wystąpienia dla danego rodzaju przegrody więcej niż jednego współczynnika przenikania ciepła U w W/(m  2  ∙K), np. kilka różnych
współczynników przenikania  ciepła  dla  ścian zewnętrznych,  należy podać  wartość  najbardziej  niekorzystną  pod względem izolacyjności  cieplnej
(największą).

III. BUDOWLE
1. Charakterystyka


kubatura ….................................................... m3


pojemność …................................................ m3


długość …..................................................... m

2. Technologia budowy …...........................................................

……………………………………………………………….......

……………………………………………………………………




szerokość ….................................................. m


wysokość ….................................................. m

IV. DROGI
1. Charakterystyka

 klasa drogi …................................

 długość ….....................................m

 szerokość …..................................m

 światło (skrajnia)...........................m

2. Rodzaje konstrukcji ….............................................................

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

V. OBIEKTY MOSTOWE
1. Charakterystyka

 klasa drogi …………………………

 długość ………………………….m

 szerokość …………………….….m

 światło ( skrajnia ) ………..…….m

2. Rodzaj konstrukcji obiektu mostowego …..............................

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

VI. Rurociągi, przewody, linie i sieci
1. Charakterystyka                                                                   

 długość …............................................... m   

 średnica …........................................... mm       

 napięcie ……………………………….kV

1. Charakterystyka                                                                   

 długość …............................................... m   

 średnica …........................................... mm       

 napięcie ……………………………….kV
VII. Obiekty budowlane nie wymienione w pkt. II-VI

1. Dane charakterystyczne dla danego obiektu budowlanego …...........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* Niepotrzebne skreślić                       

                                                                        ……............................... r.      ...............................................................................
       data                                     podpis kierownika budowy 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  w  Jarocinie.  Dalsze  informacje
dotyczące  ochrony  Pani/Pana  danych  osobowych  znajdują  się  na  stronie  internetowej  pod  adresem:  https://bip.powiat-
jarociński/,powiatowy-inspektor-nadzoru-budowlanego-w-jarocinie


