
KARTA STATYSTYCZNA

1. INWESTOR

2. ADRES INWESTYCJI ( ulica i nr budynku )

3. DZIAtKA NR EWIDENCYJNY

4. ILOSC BUDYNK6W MIESZKALNYCH NA DZIAICE

5. NR DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOW£

/ prosztj podac" nr wszystkich decyzji -na budynek, gaz, prqd, ltd./

6.Data rozpocz^cia budowy

7.Powierzchnia zabudowy

S.Powierzchnia uzytkowa mieszkania

9.Powierzchnia catkowita

lO.Kubatura

11.Hose mieszkari w budynku

12.1losc izb w budynku ( pokoje + kuchnia )

IS.ilosc kondygnacji { uwzgle_dnic rowniez poddasze uzytkowe /

14.WLASNOSC a/ prywatna b/inna ( nrepotrzebne skreslic)

15. Budynek nowy rozbudowa adaptacja lub przebudowa ( niepotrzebne skreslic)

16. Forma budownictwa:

a/indywidualne { na uzytek wtasny) d/ przeznaczone na sprzedaz lub wynajem

b/spotdzielcze e /komunalne

c/zakfadowe f/ spoteczne czynszowe

g/ indywidualne realizowane na sprzedaz lub wynajem

17. Technologia wznoszenia budynku

a/ tradycyjna udoskonalona d/ monolityczna

b/ wielkoptytowa e/ konstrukcji drewnianych

c/ wielkoblokowa f/ inna



18. Wyposazenie obiektu lub mieszkari

a/wodocia_g

b/ w tym wodociqg z sieci

c/woda ze studni

d/ kanalizacja

e/ w tym kanalizacja z odprowadzeniem do sfeci

- w tym kanalizacja z odprowadzeniem do zbiornika bezodptywowego

f/ przydomoiva oczyszczalnia sciekow

g/ fazlenka ( urzgdzenie kqpielowe, prysznic z odptywem wody)

h/centralne ogrzewanie ( gazowe, we.glowe, pompa ciepta, kominkowe, elektryczne)

i/ gaz z sieci

j/gazz butli

k/ciepta woda dostarczana centralnie ( np. z ZEC - u , cieptowni, kottowni osiedlowej)

19. WSPOtCZYNNIK PRZEIMIKANIA CIEPtA U W TYM W f mz K) ( w przypadku wystqpienia dfa

danego rodzaju przegrody wi^cej niz jednego wspofczynnika przenikania ciepta U w W/(m K), np. kilka
rdznych wspofczynnikow przenikania ciepte dla scian zewn^trznych, nalezy podac warto^c najbardziej
niekorzystnq pod wzgl^dem izolacyjnosci cieplnej ( najwie.kszaj

A, Wskaznik EP w kWh/( mzrok)

B. scian zewn^trznych przy tj>16°C

C. dachu / stropodachu / stropu pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

przyti^.l6°C

D. podtogi na gruncie w pomieszczem'u ogrzewanym przy tf >J.6°C

E. okien ( z wyjqtkiem okien pofaciowych), drzwi balkonowych przy tf £_16 C

F. drzwi w przegrodach zewn^trznych lub w przegrodach mie^dzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi ................................................................

OSWIADCZAM, ZE WSZYSTKIE POWYZSZE DANE SA ZGODNE ZE STANEM

FAKRTYCZNYM ( PODPIS INWESTORA LUB KIEROWNIKA BUDOWY )


