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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny – REGON

a)

WINS
Wykaz inwestorów
(innych niż indywidualni –
realizujący budynki mieszkalne
na własne potrzeby – oraz
fundacje, kościoły i związki
wyznaniowe), którzy oddali do
użytkowania nowe budynki
mieszkalnea)
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Urząd Statystyczny
20-068 Lublin
ul. St. Leszczyńskiego 48
Przekazać do 5. dnia roboczego miesiąca
z danymi za miesiąc poprzedni

Dotyczy wyłącznie budynków wielomieszkaniowych (o liczbie mieszkań 3 i więcej); nie dotyczy budynków jednorodzinnych i zbiorowego zamieszkania.

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)
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Nazwa/nazwisko i adres inwestora
Lokalizacja budynku: miejscowość, ulica, nr domu
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Numer decyzji
o pozwoleniu na
użytkowanie
Data decyzji
2

Data wpływu
zawiadomienia
o zakończeniu
robót
3

Nazwa/nazwisko i adres inwestora

Numer decyzji
o pozwoleniu na
użytkowanie

Lokalizacja budynku: miejscowość, ulica, nr domu
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Data wpływu
zawiadomienia
o zakończeniu
robót
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(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)*

*Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb
wypełnienia formularza
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Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
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(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Objaśnienia do formularza
W wykazie należy uwzględnić inwestorów, którzy w danym miesiącu otrzymali pozwolenie (decyzję ostateczną) na użytkowanie nowych
budynków mieszkalnych (zawierających minimum 3 mieszkania) oraz inwestorów, którzy przekazali, do powiatowego inspektoratu nadzoru
budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku (zawierającego minimum 3 mieszkania) i organ ten nie zgłosił sprzeciwu w
drodze decyzji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) wobec przystąpienia
inwestora do użytkowania budynku. Dotyczy: spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy, gmin, TBS-ów, inwestorów budujących na
sprzedaż lub wynajem.
W wykazie nie należy uwzględniać fundacji, kościołów i związków wyznaniowych oraz inwestorów indywidualnych budujących nowe budynki
mieszkalne na własne potrzeby.

