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

dachu/stropodachu
/stropu pod
nieogrzewanymi
poddaszami lub nad
przejazdami przy
ti>16C
podłogi na gruncie w
pomieszczeniu
ogrzewanym przy
ti>16C
okien (z wyjątkiem
okien połaciowych),
drzwi balkonowych
przy ti>16C

ścian zewnętrznych
przy ti>16C

zakładowe

społeczne
czynszowe

komunalne

na wynajem

przeznaczone

przeznaczone

na sprzedaż

spółdzielcze

Forma budownictwa
indywidualne

Ciepła woda dostarczona z
elektrociepłowni, ciepłowni lub
kotłowni osiedlowej

Gaz z sieci

Inny rodzaj ogrzewania

Kocioł/ piec dwu – lub wielopaliwowy

Kocioł/ piec na biopaliwa

Kocioł/ piec na energię elektryczną

Kocioł/ piec na paliwa ciekłe

Kocioł/ piec na paliwa gazowe

Kocioł/ piec na paliwo stałe

Centralne ogrzewanie z sieci

DANE DOTYCZĄCE BUDOWY
Data rozpoczęcia budowy
DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU
całość
część
Ilość mieszkań
2
Powierzchnia zabudowy [m ]
Powierzchnia użytkowa [m2]
Ilość izb /pokoje+kuchnia/
3
Kubatura
[m ]
Liczba kondygnacji nadziemnych
Ilość budynków mieszkalnych na działce
Wysokość
[m]
Wskaźnik Energi Pierwotnej EP
Wyposażenie budynku
Wodociąg lokalny
tak* nie* [kWh/(m2rok)]
Wodociąg z sieci
tak* nie* Współczynniki przenikania ciepła Uc [W/(m2K)]**
Kanalizacja lokalna
tak* nie*
Kanalizacja z odprowadzeniem do sieci tak* nie*
Rodzaj centralnego ogrzewania

Dane dotyczące efektywności energetycznej budynku – jeżeli zostały wyznaczone – należy podać zgodnie z informacjami
zawartymi w projekcie architektoniczno-budowlanym tylko dla nowych budynków oddawanych do użytkowania w całości lub
dla części pierwszej budynku oddawanej do użytkowania.
**
W przypadku wystąpienia dla danego rodzaju przegrody więcej niż jednego współczynnika przenikania ciepła U w W(m2K),
np. kilka różnych współczynników przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, należy podać wartość najbardziej niekorzystną
pod względem izolacyjności cieplnej (największą).

Kubatura
Pojemność
Długość
Klasa drogi
Długość
Szerokość
Długość
Średnica

3

DANE DOTYCZĄCE BUDOWLI
Szerokość
Wysokość

[m ]
[m]
[m3]
[m]
[m]
DANE DOTYCZĄCE DRÓG / OBIEKTU MOSTOWEGO *
Światło (skrajnia)
[m]
[m]
Rodzaj konstrukcji obiektu
mostowego
[m]
Rodzaje nawierzchni dróg
DANE DOTYCZĄCE RUCOCIĄGÓW, PRZEWODÓW, LINII I SIECI
[m]
Napięcie
[kV]
[mm]

INNE OBIEKTY BUDOLWANE
Dane charakterystyczne dla danego obiektu budowlanego:

Oświadczam, że:
- wybudowany został szczelny, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe*
- eksploatacja ww. obiektu budowlanego: jest - nie jest * uzależniona od odpowiedniego zagospodarowania
terenów przyległych (w razie potrzeby należy załączyć odpowiednie oświadczenie)
* niepotrzebne skreślić.

podpis inwestora /pełnomocnika/

W trybie art. 57 ust.8 Prawa budowlanego zwrócono Inwestorowi dokumenty dołączone do zawiadomienia
o zakończeniu budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1,4 i 5 Prawa budowlanego.
………………………………..
(podpis inwestora)

…………………………………….
(podpis pracownika PINB)

