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KARTA INFORMACYJNA BUDYNKU 

OBIEKT  

ADRES  ULICA, NR DOMU, MIEJSCOWOŚĆ, NUMER DZIAŁKI 

KARTA INFORMACYJNA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU: 

  ZAWIADOMIENIA O ZAKOŃĆZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE NA PODSTAWIE:  

 art. 55 ust.1 pkt. 1* (Z UWAGI NA KATEGORIĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO) 

 art. 55 ust.1 pkt. 2* (PO POSTĘPOWANIU LEGALIZACYJNYM W ORGANIE NADZORU BUDOWLANEGO)  

 art. 55 ust.1 pkt. 3* (PRZED ZAKOŃCZENIEM WSZYSTKICH ROBÓT BUDOWLANYCH) 

 art. 55 ust.2* (NA WNIOSEK INWESTORA ZAMIAST ZAWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU BUDOWY) 

* ustawy Prawo budowlane 

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
POW. ZABUDOWY [m2] POW. UŻYTKOWA [m2] 

POW. CAŁKOWITA [m2] POW. USŁUG./HANDL [m2] 

KUBATURA [m3] WYSOKOŚĆ OBIEKTU  [ m] 

ILOŚĆ KONDYGNACJI  ILOŚĆ MIESZKAŃ  ILOŚĆ POKOI  

WSKAŹNIK EP  [kWh(m²*rok)] 

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA (U) [W/(m²*K)] 

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  [W/(m²*K)] 
DACH [W/(m²*K)] 

STROPU POD NIEOGRZEWANYMI PODDASZAMI LUB PRZEJAZDAMI [W/(m²*K)] 
OKIEN (Z WYJĄTKIEM OKIEN POŁACIOWYCH ) I DRZWI BALKONOWYCH [W/(m²*K)] 

STROPODACH [W/(m²*K)] 
PODŁOGA NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH OGRZEWANYCH  [W/(m²*K)] 

DRZWI W PRZEGRODACH ZEWN. LUB POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI I 
NIEOGRZEWANYMI 

[W/(m²*K)] 

FORMA BUDOWNICTWA*) 

 indywidualne 

  spółdzielcze 

 przeznaczone na sprzedaż  

 przeznaczone na wynajem 

 komunalne 

 społeczne czynszowe 

 zakładowe  

 

INSTALACJE*) 

 wodociągowa 

 kanalizacyjna 

 osadnik 

 przydomowa oczyszczalnia ścieków 

 elektryczna 

 c.o. 

 gazowa 

 telefoniczna 

 odgromowa 

WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ*)  

 wodociąg 

 wodociąg z sieci 

 kanalizacja  

 kanalizacja z odprowadzeniem do sieci 

 centralne ogrzewanie z sieci 

 kocioł/piec na paliwa stałe 

 kocioł/piec na paliwa gazowe 

 kocioł/piec na paliwa ciekłe 

 
 kocioł/piec na energie elektryczną 

 kocioł/piec na biopaliwa 

  kocioł/piec dwu – lub wielopaliwowy 

 inny rodzaj ogrzewania, jaki? ………….…………… 

…………………………………………………… 
 gaz z sieci 

 ciepła woda dostarczana z elektrociepłowni, ciepłowni lub 

kotłowni osiedlowej                        
*) właściwe zaznaczyć „x”
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URZĄDZENIA OBIĘTE DOZOREM TECHNICZNYM*)  TAK (PODKREŚLIĆ Z LISTY  PONIŻEJ)  NIE 

Schody, chodniki ruchome / Dźwig osobowy, towarowy / Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych  / Zbiornik 
w agregacie gaśniczym /  Instalacja urządzeń kotłowni wodnej <110 stopni / Rurociągi przesyłowe / Instalacja urządzeń węzła 
cieplnego / Kotły parowe oraz kotły wodne o temperaturze >110 stopni / Rurociągi technologiczne / Instalacja 
zbiornikowa / Zbiornik w agregacie sprężarkowym / Zbiorniki przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych 
zapalnych / Zbiorniki przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących / inne 

Dane osobowe podane we wniosku będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 
sierpnia z 1997r. i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

            

 

……………………........................................................ 
        (data, podpis inwestora) 

 

https://www.udt.gov.pl/urzadzenia-transportu-bliskiego-utb/urzadzenie-do-przemieszczania-osob-niepelnosprawnych
https://www.udt.gov.pl/urzadzenia-cisnieniowe-uc/zbiornik-w-agregacie-gasniczym
https://www.udt.gov.pl/urzadzenia-cisnieniowe-uc/zbiornik-w-agregacie-gasniczym
https://www.udt.gov.pl/urzadzenia-cisnieniowe-uc/instalacja-urzadzen-kotlowni-wodnej
https://www.udt.gov.pl/urzadzenia-cisnieniowe-uc/rurociagi-przesylowe
https://www.udt.gov.pl/urzadzenia-cisnieniowe-uc/instalacja-urzadzen-wezla-cieplnego
https://www.udt.gov.pl/urzadzenia-cisnieniowe-uc/instalacja-urzadzen-wezla-cieplnego
https://www.udt.gov.pl/urzadzenia-cisnieniowe-uc/kotly-parowe-oraz-kotly-wodne-o-temperaturze-110-stopni
https://www.udt.gov.pl/urzadzenia-cisnieniowe-uc/instalacja-zbiornikowa
https://www.udt.gov.pl/urzadzenia-cisnieniowe-uc/instalacja-zbiornikowa
https://www.udt.gov.pl/urzadzenia-bezcisnieniowe-ub/zbiorniki-bezcisnieniowe-i-niskocisnieniowe-przeznaczone-do-magazynowania-materialow-cieklych-zapalnych
https://www.udt.gov.pl/urzadzenia-bezcisnieniowe-ub/zbiorniki-bezcisnieniowe-i-niskocisnieniowe-przeznaczone-do-magazynowania-materialow-cieklych-zapalnych
https://www.udt.gov.pl/urzadzenia-bezcisnieniowe-ub/zbiorniki-bezcisnieniowe-i-niskocisnieniowe-przeznaczone-do-magazynowania-materialow-trujacych-lub-zracych

