EWIDENCJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROZPOCZYNANYCH
I ODDAWANYCH DO UŻYTKOWNIKA
EWIDENCJA BUDYNKÓW
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim
Al. Wyzwolenia 22, 58-300 Wałbrzych
(W przypadku, gdy jedną decyzją objętych jest kilka obiektów, należy wypełnić kartę dla każdego obiektu
oddzielnie.
W przypadku kilku obiektów o jednakowych parametrach technicznych wypełniając jedną kartę należy podać
ilość obiektów (np. zabudowa szeregowa, bliźniacza).

1.

2.

Rodzaj obiektu, adres
(nr działki, obręb), kategoria obiektu
wg wniosku o pozwolenie
na budowę
Nazwa lub imię i nazwisko inwestora,
adres

3.
Symbol podzbioru PKOB*
4.
Dane*
techniczne

pow.
pow.
liczba izb
zabudowy użytkowa (pokoje+
kuchnia
.....................m2
a
b
c
wysokość l..kond.
kubatura budynku nadziem.
....................m3
d
e
f

........................m2

.......

.........................m

.......

5.
Numer i data decyzji o pozwoleniu na budowę

6.
7.
8.

Data rozpoczęcia budowy
Data zawiadomienia o zakończeniu budowę
Data złożenia wniosku o wydaniu
pozwolenia na użytkowanie

FORMA
BUDOWNICTWA

WYPOSAŻENIE MIESZKAŃ

□ 1. – indywidualne – realizowane

□ 1. – wodociąg,
□ 2. – wodociąg z sieci,
□ 3. – kanalizacja,
□ 4. – kanalizacja z odprowadzeniem do sieci,
□ 5. – łazienka (urządzenia kąpielowe,

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

prysznic – z odpływem wody),

□ 6. – centralne ogrzewanie,
□ 7. – gaz z sieci,
□ 8. – ciepła woda dostarczana
z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni
osiedlowej.

TECHNOLOGIA WZNOSZENIA
dla budynków określonych w rubryce
1 symbolem 3-7

□ 1. – tradycyjna udoskonalona,
□ 2. – wielkopłytowa,
□ 3. - wielkoblokowa
□ 4. – monolityczna,
□ 5. – kanadyjska,
□ 6. - inna

BUDOWNICTWO
□ nowe
□ rozbudowa/nadbudowa**
- powstało nowe mieszkanie
□ adaptacja (przebudowa, zmiana sposobu użytkowania)
- powstało nowe mieszkanie
- nastąpił ubytek mieszkań

DANE MIESZKAŃ W BUDYNKACH
MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH
Numer
Ilość izb
Pow. użytkowa
mieszkania (pokoje + kuchnia) mieszkalna***

TAK □

NIE □

TAK □
TAK □

NIE □
NIE □

DANE MIESZKAŃ W BUDYNKACH
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
Numer
Ilość izb
Pow. użytkowa
mieszkania (pokoje + kuchnia) mieszkalna***

DANE MIESZKAŃ W BUDYNKACH
MIESZKALNYCH DWURODZINNYCH
Numer
Ilość izb
Pow. użytkowa
mieszkania (pokoje + kuchnia) Mieszkalna***

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW
Wskaźnik Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m²·K)f)
EP w kWh ścian
Dachu/stropodachu/stropu Podłogi na gruncie okien (z wyjątkiem
(m²rok)
zewnętrznych
pod nieogrzewanymi
w pomieszczeniu okien połaciowych),
przy ti ≥16oC
poddaszami lub nad
ogrzewanym przy ti drzwi balkonowych
przejazdami przy ti ≥16oC ≥16oC
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(m2·K) np. kilka współczynników przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, należy podać wartość najbardziej
niekorzystną pod względem izolacyjności cieplnej (najwiekszą).
Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Wałbrzych, dnia ........................... .r.
Podpis inwestora....................................................
* PKOB oznacza Polską Klasyfikacje Obiektów Budowlanych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 1999r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) ( Dz. U. Nr 122, poz.1316, z późn. zm.),
** w przypadku rozbudowy lub nadbudowy należy wpisać dane dotyczące tylko części nowopowstałej budynku,
*** nie zalicza się do powierzchni użytkowej mieszkania powierzchni: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków
w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych na przechowywanie opału, a także garaży,
hydroforni i kotłowni.

