
Karta ewidencyjna ds. statystycznych
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej 

1. INWESTYCJA (zgodnie z zapisem w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu)
pozwolenie na budowę: zgłoszenie:
nr: z dnia:

z dnia: znak:

znak:

data rozpoczęcia budowy: data zakończenia budowy:

nazwa:

adres:

gmina: miejscowość:

obręb: numer 
ewidencyjny:

ulica: numer 
porządkowy:

2. INWESTOR (zgodnie z zapisem w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu)

imię i nazwisko lub nazwa:

adres:

□ indywidualny (osoba fizyczna, fundacje, kościoły lub związki) □ inny

3. PRZEZNACZENIE BUDYNKU (LUB LOKALU)

□ mieszkalny □ magazynowy, hale, produkcyjny

□ budynki służące gospodarce rolnej □ pawilon usługowy

□ letniskowy □ przedszkola, szkoły, żłobki

□ garaż, gospodarczy
□ Inne:

□ biurowy

4. DANE TECHNICZNE:

całość budynku: część przekazywana:

powierzchnia zabudowy: m2

powierzchnia całkowita: m2

powierzchnia użytkowa: m2

powierzchnia użytkowa mieszkań:(1) m2

powierzchnia użytkowa usług/inna: m2

kubatura: m3

liczba kondygnacji:
naziemnych: szt.

podziemnych: szt.
(1) podać powierzchnię części mieszkalnej (bez pomieszczeń gospodarczych, garaży, strychów)



5. O BUDYNKU
cały lub część:(2) budownictwo:

□ cały □ nowe

□ 1-wsza część □ rozbudowa

□ kolejna część □ adaptacja

□ ostatnia część □ rozbiórka

przyczyna rozbiórki:

rodzaj: □ zły stan techniczny

□ mieszkalny □ zajęcie terenu pod inwestycje

□ niemieszkalny □ klęski żywiołowe

□ inne

(2)  podać która z kolei część budynku jest przekazywana do odbioru
(3)  podać typ mieszkań: mieszkania – budynki jednorodzinne, wielorodzinne, obiekt zbiorowego zamieszkania – domy opieki, placówki 
opiekuńcze, itp.
(4) podać ilość mieszkań zależnie od ilości izb (pokoje, kuchnie, gabinety, sypialnie)

7. FORMA BUDOWNICTWA 8. WYPOSAŻENIE OBIEKTU, MIESZKAŃ 
1. □ indywidualne

2. □ indywidualne realizowane na sprzedaż lub wynajem

3. □ przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 
(nie dotyczy indywidualnego)

4. □ spółdzielcze

5. □ komunalne

6. □ społeczne, czynszowe

7. □ zakładowe

1. □ woda – ujęcie własne

2. □ woda z sieci

3. □ odprowadzenie ścieków – szambo,
przydomowa oczyszczalnia

4. □ kanalizacja do sieci

5. □ łazienka

6. □ centralne ogrzewanie

7. □ elektryczność

RODZAJ OGRZEWANIA
1. □ kocioł/piec na paliwa stałe (węgiel, ekogroszek, drewno)
2. □ kocioł/piec na paliwa gazowe (sieć gazowa)
3. □ kocioł/piec na paliwa ciekłe (zbiornik na gaz propan butan, olej)
4. □ kocioł/piec na energię elektryczną 
5. □ kocioł/piec na biopaliwa (pelet)
6. □ kocioł/piec dwu-lub wielopaliwowy 
7. □ inny rodzaj ogrzewania (pompa ciepła, kolektory słoneczne)
8. □ ogrzewanie z elektrociepłowni 

9. TECHNOLOGIA WZNOSZENIA BUDYNKU 

□ tradycyjna udoskonalona □ monolityczna

□ wielkopłytowa □ kanadyjska

□ wielkoblokowa □ inna

10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

1. Współczynnik EP w kWh/(m2*rok):

2. Współczynnik przenikania ciepła U w W/(m2*K):

2.1 Ścian zewnętrznych przy ti≥16°C:

2.2 Dachu/stropoodachu/stropu pod nieogrzewanymi poddaszami 
lub nad przejazdami przy ti≥16°C:

2.3 Podłogi na gruncie w pomieszczeniu ogrzewanym przy ti≥16°C:

2.4 Okien  (z  wyjątkiem  okien  połaciowych),  drzwi  balkonowych 
przy ti≥16°C:

2.5 Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między 
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi:

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego budynku, kartę ewidencyjną należy wypełniać dla każdego z nich osobno

….............................................................
(podpis i pieczęć kierownika budowy)

6. W BUDYNKU (dot. mieszkalnych i z funkcją mieszkalną)
w budynku:(3) o mieszkaniach:(4)

□ mieszkania 1-izbowe szt.

□ obiekt zbiorowego 2-izbowe szt.

zakwaterowania 3-izbowe szt.

□ obiekt zamknięty 4-izbowe szt.

5-izbowe szt.

6-izbowe szt.

Wliczyć: pokoje, kuchnie, 
gabinety, sypialnie 7-izbowe szt.
Nie  wliczać:  holu,  łazienek, 
pomieszczeń  gospodarczych, 
garderoby, spiżarek,

8-izbowe  i 
więcej szt.


