
 

TABL. 10 (222). BUDYNKI  ODDANE  DO  UŻYTKOWANIA  WEDŁUG  RODZAJÓW  BUDYNKÓW 

BUILDING  COMPLETED  BY  TYPE  OF  BUILDINGS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2003 2004 SPECIFICATION 

BUDYNKI
 
         BUILDINGS

 

Budynki mieszkalne .......................... 2003 8329 a 3963 Residential buildings 

w tym:    of which: 

Budynki jednorodzinne oraz o dwóch 
mieszkaniach i wielomieszkaniowe b 2002 7607 3719 

One-dwelling buildings as well as two-  

and more dwelling buildings
 b 

w tym jednorodzinne ....................... 1789 7198 3464 of which one-dwelling buildings 

Budynki zbiorowego zamieszkania ...... 1 6 5 Residences for communities 

Budynki niemieszkalne ..................... 832 1652 a 959 Non-residential buildings 

w tym:    of which: 

Hotele i budynki zakwaterowania tury-
stycznego ........................................ 175 52 82 Hotels and similar buildings 

Budynki biurowe .................................. 28 47 30 Office buildings 

Budynki handlowo-usługowe ............... 190 313 258 Wholesale and retail trade buildings 

Budynki niemieszkalne (dok.): 2003 8329 a 3963 Non-residential buildings (cont.): 

Budynki łączności, dworców i terminali 1 1 - 
Communication buildings, stations, termi-

nals and associated buildings 

Budynki garaży .................................... 181 430 222 Garage buildings 

Budynki przemysłowe .......................... 52 104 61 Industrial buildings 

Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe 85 456 96 Reservoirs, silos and warehouses 

Ogólnodostępne obiekty kulturalne oraz 
budynki muzeów i bibliotek .............. 6 9 3 

Public entertainment buildings, museums 
and libraries 

Budynki szkół i instytucji badawczych 14 14 13 School, university and research buildings 

Budynki szpitali i zakładów opieki me-
dycznej ............................................ 4 9 9 Hospital or institutional care buildings 

Budynki kultury fizycznej ...................... 3 12 13 Sport halls 

Budynki gospodarstw rolnych .............. 87 175 149 Non-residential farm buildings 

Budynki przeznaczone do sprawowania 
kultu religijnego i czynności religijnych 2 7 6 

Buildings used as places of worship 
and for religious activities 

 

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. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABL. 10 (222). BUDYNKI  ODDANE  DO  UŻYTKOWANIA  WEDŁUG  RODZAJÓW  BUDYNKÓW (DOK.) 

BUILDING  COMPLETED  BY  TYPE  OF  BUILDINGS (CONT) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2003 2004 SPECIFICATION 

KUBATURA  w dam
3
         CUBIC  VOLUME 

 
in dam

3 

Budynki mieszkalne ........................... 2358 7175 a 3970 Residential buildings 

w tym:    of which: 

Budynki jednorodzinne oraz o dwóch 
mieszkaniach i wielomieszkaniowe b 2347 6935 3867 

One-dwelling buildings as well as two- 

and more dwelling buildings
 b 

w tym jednorodzinne ....................... 1293 5215 2538 of which one-dwelling buildings 

Budynki zbiorowego zamieszkania ...... 11 24 22 Residences for communities 

Budynki niemieszkalne ..................... 1466 3853 a 2515 Non-residential buildings 

w tym:    of which: 

Hotele i budynki zakwaterowania tu-
rystycznego ..................................... 101 60 87 Hotels and similar buildings 

Budynki biurowe .................................. 112 164 149 Office buildings 

Budynki handlowo-usługowe ............... 392 1422 836 Wholesale and retail trade buildings 

Budynki niemieszkalne (dok.):    Non-residential buildings (cont.): 

Budynki łączności, dworców i terminali 2 2 - 

Communication buildings, stations, 

terminals and associated buildings 

Budynki garaży .................................... 39 100 41 Garage buildings 

Budynki przemysłowe .......................... 235 592 448 Industrial buildings 

Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe ..... 167 685 364 Reservoirs, silos and warehouses 

Ogólnodostępne  obiekty  kulturalne 

oraz budynki muzeów i bibliotek ...... 81 214 2 

Public entertainment buildings, museums 

and libraries 

Budynki szkół i instytucji badawczych 186 189 184 

School, university and research 

buildings 

Budynki szpitali i zakładów opieki me-

dycznej ............................................ 29 27 60 Hospital or institutional care buildings 

Budynki kultury fizycznej ...................... 36 97 111 Sport halls 

Budynki gospodarstw rolnych .............. 73 243 156 Non-residential farm buildings 

Budynki przeznaczone do sprawowania 

kultu religijnego i czynności religijnych 1 28 41 

Buildings used as places of worship 

and for religious activities 

 

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. 

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.  

 

 


