
 

TABL. 9 (221). BUDYNKI  ODDANE  DO  UŻYTKOWANIA 

BUILDINGS  COMPLETED 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2003 2004 SPECIFICATION 

Budynki  .............................................. 2835 9981 a 4922 Buildings 
w tym budynki mieszkalne 

jednorodzinne oraz o dwóch 
mieszkaniach i 
wielomieszkaniowe b  2002 7607 3719 

of which one-dwelling as well as 
two- and more dwelling 
residential buildings

 b 

miasta ............................................. 1452 3544 2190 urban areas 
wieś ................................................. 1383 6437 2732 rural areas 

W tym budynki indywidualne c .............. 2409 9456 4379 Of which private buildings
 c
 

miasta ..................................... 1138 3172 1794 urban areas 
wieś ........................................ 1271 6284 2585 rural areas 

w tym:    of which: 
mieszkalne jednorodzinne oraz o dwóch 

mieszkaniach i wielomieszkaniowe b  1755 7293 3431 
one-dwelling as well as two- and more 

dwelling residential buildings
 b 

niemieszkalne ................................. 653 1451 705 non-residential 

a Znaczny wzrost liczby budynków wynika z dopełnienia formalności prawnych związanych z zakończeniem  robót przez 
inwestorów – zwłaszcza indywidualnych – przed wejściem w życie zmian do ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 
718).   b Bez domów letnich i domków wypoczynkowych oraz rezydencji wiejskich nieprzystosowanych do stałego 
zamieszkania, które w 2000 r. ujęte zostały w budynkach niemieszkalnych, natomiast w latach późniejszych wyłącznie w 
ogólnej liczbie budynków mieszkalnych.   c Realizowane przez osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe.    

a A considerable growth of completed buildings was connected with fulfillment of legal formalities connected with completion 
of works by investors – especially individual – before the amendments to the Construction Law became effective (Journal of 
Laws 2003 No 80. item 718).   b Excluding summer homes and holiday cottages as well as rural residences not permanent 

residence, which in 2000 were included in non-residential buildings, however in future years only in the total number of 
buildings.  c Realized by natural persons, churches and religious associations.    
 

TABL. 9 (221). BUDYNKI  ODDANE  DO  UŻYTKOWANIA  (dok.) 

BUILDINGS  COMPLETED  (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2003 2004 SPECIFICATION 

Kubatura w dam3 ................................ 3824 11028 a 6485 Cubic volume in dam
3
 

w tym budynki mieszkalne 
jednorodzinne oraz o dwóch 
mieszkaniach i 
wielomieszkaniowe b  2347 6935 3867 

of which one-dwelling as well as 

two- and more dwelling 

residential buildings
 b 

miasta ............................................. 2399 6168 4192 urban areas 

wieś ................................................. 1425 4860 2293 rural areas 

W tym budynki indywidualne c .............. 1895 7001 3577 Of which private buildings
 c
 

miasta ..................................... 1025 2658 1645 urban areas 

wieś ........................................ 870 4343 1932 rural areas 

w tym:    of which: 

mieszkalne jednorodzinne oraz o dwóch 
mieszkaniach i wielomieszkaniowe b 1396 5468 3491 

one-dwelling as well as two- and more 

dwelling residential buildings
 b 

niemieszkalne ................................. 495 1306 803 non-residential 

a Znaczny wzrost kubatury budynków wynika z dopełnienia formalności prawnych związanych z zakończeniem  robót przez 
inwestorów – zwłaszcza indywidualnych – przed wejściem w życie zmian do ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 
718).   b Bez domów letnich i domków wypoczynkowych oraz rezydencji wiejskich nieprzystosowanych do stałego 
zamieszkania, które w 2000 r. ujęte zostały w budynkach niemieszkalnych, natomiast w latach późniejszych wyłącznie w 
ogólnej liczbie budynków mieszkalnych.   c Realizowane przez osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe.    

a A considerable growth of buildings cubic was connected with fulfillment of legal formalities connected with completion of 
works by investors – especially individual – before the amendments to the Construction Law became effective (Journal of Laws 
2003 No 80. item 718).   b Excluding summer homes and holiday cottages as well as rural residences not permanent residence, 
which in 2000 were included in non-residential buildings, however in future years only in the total number of buildings.  
c Realized by natural persons, churches and religious associations.    

 


