
G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wykaz inwestorów
(innych ni¿ indywidualni -

realizuj¹cy budynki mieszkalne
na w³asne potrzeby - oraz koœcio³y

i zwi¹zki wyznaniowe),
którzy przekazali do u¿ytkowania

nowe budynki mieszkalnea)

Urz¹d Statystyczny

w ............................................................

Numer identyfikacyjny - REGON
Przekazaæ/wys³aæ do 5 dnia
kalendarzowego ka¿dego miesi¹ca
z danymi za miesi¹c poprzedni

a)
Nie dotyczy budynków jednorodzinnych (jednomieszkaniowych) i zbiorowego zamieszkania.

Lp.

Nazwa/nazwisko i adres inwestora
Numer decyzji

o pozwoleniu na
u¿ytkowanie

Data wp³ywu
zawiadomienia
o zakoñczeniu

robótLokalizacja budynku: miejscowoœæ, ulica, nr domu Data decyzji
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Objaœnienia do formularza

W Wykazie nale¿y uwzglêdniæ inwestorów, którzy w danym miesi¹cu otrzymali pozwolenie (decyzjê ostateczn¹) na u¿ytko-

wanie nowych budynków mieszkalnych, oraz inwestorów, którzy przekazali, do powiatowego organu nadzoru budowlanego,

zawiadomienie o zakoñczeniu budowy budynku i organ ten nie zg³osi³ sprzeciwu (w drodze decyzji - zgodnie z ustaw¹ - Prawo

budowlane) wobec przyst¹pienia inwestora do u¿ytkowania budynku. Dotyczy to inwestorów: spó³dzielni mieszkaniowych,

zak³adów pracy, gmin, TBS-ów, inwestorów buduj¹cych na sprzeda¿ lub wynajem. W wykazie nie nale¿y uwzglêdniaæ koœcio³ów i

zwi¹zków wyznaniowych oraz inwestorów indywidualnych buduj¹cych nowe budynki mieszkalne na w³asne potrzeby.

Lp.

Nazwa/nazwisko i adres inwestora
Numer decyzji

o pozwoleniu na
u¿ytkowanie

Data wp³ywu
zawiadomienia
o zakoñczeniu

robótLokalizacja budynku: miejscowoœæ, ulica, nr domu Data decyzji
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............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

...............................................................
(miejscowoœæ, data)

...............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)
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