
TABL. 9 (231). BUDYNKI  ODDANE  DO  UŻYTKOWANIA 

BUILDINGS  COMPLETED 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2004 2005 SPECIFICATION 

Budynki  .............................................. 2835 4922 5123 Buildings 
w tym budynki mieszkalne 

jednorodzinne oraz o dwóch 
mieszkaniach i 
wielomieszkaniowe a  2002 3719 3861 

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

  a 

miasta ............................................. 1452 2190 2220 urban areas 

wieś ................................................. 1383 2732 2903 rural areas 

W tym budynki indywidualne b ............. 2409 4379 4695 Of which private buildings
 b

 

miasta ..................................... 1138 1794 1888 urban areas 

wieś ........................................ 1271 2585 2807 rural areas 

w tym:    of which: 

mieszkalne jednorodzinne oraz o dwóch 
mieszkaniach i wielomieszkaniowe a  1755 3431 3627 

one-dwelling as well as two- and more 

dwelling residential buildings
  a 

niemieszkalne ................................. 653 705 791 non-residential 

a 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.   b Realizowane 
przez osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe.    

a Excluding summer homes and holiday cottages as well as rural residences not adapted for permanent residence, which in 2000 were 

included in non-residential buildings, however in future years only in the total number of buildings.  b Realized by natural persons, churches and 

religious associations.    
 

 

TABL. 9 (231). BUDYNKI  ODDANE  DO  UŻYTKOWANIA  (dok.) 

BUILDINGS  COMPLETED  (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2004 2005 SPECIFICATION 

Kubatura w dam3 ................................ 3824 6485 7530 Cubic volume in dam3
 

w tym budynki mieszkalne 

jednorodzinne oraz o dwóch 

mieszkaniach i 

wielomieszkaniowe a  2347 3867 4357 

of which one-dwelling as well as 

two- and more dwelling 

residential buildings
 a 

miasta ............................................. 2399 4192 4786 urban areas 

wieś ................................................. 1425 2293 2744 rural areas 

W tym budynki indywidualne b .............. 1895 3577 4027 Of which private buildings
 b

 

miasta ..................................... 1025 1645 1848 urban areas 

wieś ........................................ 870 1932 2179 rural areas 

w tym:    of which: 

mieszkalne jednorodzinne oraz o dwóch 

mieszkaniach i wielomieszkaniowe a 1396 3491 2800 

one-dwelling as well as two- and more 

dwelling residential buildings
  a 

niemieszkalne ................................. 495 803 1116 non-residential 

a 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.   b Realizowane 
przez osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe.    

a Excluding summer homes and holiday cottages as well as rural residences not adapted for permanent residence, which in 2000 were 

included in non-residential buildings, however in future years only in the total number of buildings.  b Realized by natural persons, churches and 

religious associations.    

 


