
KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU
do zawiadomienia/wniosku* nr NB-

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).

Rodzaj inwestycji

Data rozpoczęcia budowy

BUDOWNICTWO
□ nowe
□ rozbudowa/nadbudowa**

- powstało nowe mieszkanie NIE □ 
□ adaptacja (przebudowa, zmiana sposobu użytkowania)

- powstało nowe mieszkanie TAK □ NIE □ 
- nastąpił ubytek mieszkań TAK □ NIE □ 

□ rozbiórka – przyczyna:
□ zły stan techniczny
□ zajęcie terenu pod inwestycje
□ klęski żywiołowe
□ zmiana przeznaczenia
□ inne
- nastąpił ubytek mieszkań TAK □ NIE □ 

WYPOSAŻENIE BUDYNKU
□ wodociąg z sieci

□ łazienka z dopływem wody
□ sposób ogrzewania budynku:

□ ogrzewanie z miejskiej sieci cieplnej, gazowe, olejowe lub elektryczne
□ ogrzewanie tradycyjne węglowe
□ ogrzewanie nowoczesne węglowe, retortowe lub opalane biomasą
□ ogrzewanie alternatywnymi lub odnawialnymi źródłami ciepła

□ gaz z sieci
□ ciepła woda centralna
DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT
powierzchnia zabudowy
powierzchnia całkowita
powierzchnia użytkowa
powierzchnia usługowa
kubatura budynku
liczba kondygnacji nadziemnych
liczba kondygnacji podziemnych
FORMA BUDOWNICTWA TECHNOLOGIA WZNOSZENIA BUDYNKU
□ indywidualne (nie na sprzedaż lub wynajem) □ tradycyjna udoskonalona
□ indywidualne (na sprzedaż lub wynajem) □ wielkopłytowa
□ spółdzielcze □ wielkoblokowa
□ na sprzedaż lub wynajem (nie indywidualne) □ monolityczna
□ komunalne □ kanadyjska
□ społeczne czynszowe □ inna
□ zakładowe

wypełnia pracownik kancelarii PINB

określić rodzaj robót i obiektu

dzień/miesiąc/rok

TAK □ 

□ wodociąg (studnia)

□ ustęp spłukiwany (szambo, bądź przydomowa oczyszczalnia ścieków)
□ ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do sieci (kanalizacja sanitarna)
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m2

m2

m2

m3



DANE DOT. MIESZKAŃ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH
mieszkanie ilość powierzchnia użytkowa 

nr ... izb

DANE DOT. MIESZKAŃ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
mieszkanie ilość powierzchnia użytkowa 

nr ... izb

razem
DANE DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

* w przypadku wystąpienia dla danego rodzaju przegrody więcej niż jednego współczynnika przenikania 
należy podać wartość najbardziej niekorzystną pod względem izolacyjności cieplnej (największą).
Mieszkania wg liczby izb
ilość izb 1 2 3 4 5 6 7 i więcejilość mieszkań
WYJAŚNIENIA
* niepotrzebne skreślić

i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych na przechowywanie opału,
a także garaży, hydroforni i kotłowni

Zgodnie z art. 56 ustawy o statystyce publicznej z 29 czerwca 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r., poz. 591):
1. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszej karcie ewidencyjnej obiektu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidziwość danych zamieszczonych powyżej

mieszkalna (m2)***

mieszkalna (m2)***

wskaźnik EP w kWh/(m2*rok)
współczynnik przenikania ciepła U w W/(m2*K) dla: *

ścian zewnętrznych przy ti ≥16°C
dachu/stropodachu/stropu pod nieogrzewanymi 
poddaszami lub przejazdami przy ti ≥16°C
podłogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym przy ti ≥16°C
okien (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych 
przy ti ≥16°C
drzwi w przegrodach zew. lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi

ciepła U w W(m2K), np. kilka różnych współczynników przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych,

** 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

           podpis(-y) inwestora(-ów) lub osoby(-ób) przez niego(-ch) upoważnionej(-ych)


