TABL. 11 (166). PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA a WEDŁUG RODZAJÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (ceny bieżące)
CONSTRUCTION AND ASSEMBLY PRODUCTION a BY TYPE OF CONSTRUCTIONS (current prices)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Roboty
o charakterze
inwestycyjnym
Works with
an investment
character

Ogółem
Total

w mln zł

Roboty
o charakterze
remontowym
Works with
a renovation
(restoration)
character

SPECIFICATION

in mln zl

O G Ó Ł E M ............................ 2000
2005
2006

1153,5
867,9
938,5

860,4
617,5
665,3

293,1 T O T A L
250,4
273,2

Budynki ...........................................

425,1

310,5

114,6 Buildings

Budynki mieszkalne .........................

143,8

108,2

budynki mieszkalne jednorodzinne

4,5

2,9

1,6

budynki o dwóch mieszkaniach
i wielomieszkaniowe ................

117,0

96,0

21,0

two- and more dwelling buildings

budynki zbiorowego zamieszkania

22,3

9,3

13,0

residences for communities

Budynki niemieszkalne ....................

281,3

202,3

hotele i budynki zakwaterowania
turystycznego ..........................

14,5

9,6

4,9

budynki biurowe ..........................

57,6

37,7

19,9

budynki handlowo-usługowe .......

44,6

34,7

9,9

wholesale and retail trade buildings

35,6 Residential buildings
one-dwelling buildings

79,0 Non-residential buildings
hotels and similar buildings
office buildings

budynki transportu i łączności .....

7,1

5,1

2,0

traffic and communication buildings

budynki przemysłowe i magazynowe

94,9

82,8

12,1

industrial buildings and warehouses

ogólnodostępne
obiekty
kulturalne,
budynki
o
charakterze
edukacyjnym,
budynki szpitali i zakładów
opieki medycznej oraz budynki
kultury fizycznej .......................

39,2

24,0

15,2

public entertainment, education,
hospital or institutional care
buildings

pozostałe budynki niemieszkalne

23,4

8,4

15,0

other non-residential buildings

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

513,4

354,8

158,6 Civil engineering works

Infrastruktura transportu ...................

239,2

143,9

95,3 Transport infrastructures

w tym:

of which:

autostrady, drogi ekspresowe, ulice
i drogi pozostałe .......................

78,7

40,6

38,1

highways, streets and roads

budowle wodne ............................

76,0

62,6

13,4

harbours, waterways, dams and other
waterworks

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons.

TABL. 11 (166). PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA a WEDŁUG RODZAJÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (dok.)
CONSTRUCTION AND ASSEMBLY PRODUCTION a BY TYPE OF CONSTRUCTIONS (cont.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Roboty
o charakterze
inwestycyjnym
Works with
an investment
character

Ogółem
Total

w mln zł

Roboty
o charakterze
remontowym
Works with
a renovation
(restoration)
character

in mln zl

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
(dok.):
Rurociągi, linie telekomunikacyjne
i elektroenergetyczne ...................

SPECIFICATION

Civil engineering works (cont.):
216,0

170,0

46,0

Pipelines, communication and electricity lines

rurociągi i linie telekomunikacyjne
oraz linie elektroenergetyczne
przesyłowe ...............................

143,9

122,0

21,9

long-distance
pipelines,
communication and electricity
power lines

rurociągi sieci rozdzielczej i linie
kablowe rozdzielcze .................

72,1

48,0

24,1

local pipelines and cables

Kompleksowe budowle na terenach
przemysłowych .............................

43,6

33,0

10,6

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
pozostałe ......................................

14,6

7,9

6,7 Other civil engineering works

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons.

Complex constructions on industrial
sites

