
TABL. 12 (167). BUDYNKI  ODDANE  DO  UŻYTKOWANIA 

BUILDINGS  COMPLETED 

Budynki     Buildings Kubatura w dam3     Cubic volume in dam3 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 2000 2005 2006 2000 2005 2006 

O G Ó Ł E M ..............................  201 498 449 390 1820 1459 
T O T A L       

w tym budynki mieszkalne jedno-
rodzinne oraz o dwóch miesz-
kaniach i wielomieszkaniowe a 172 423 389 286 962 1033 

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

W tym budynki indywidualne b ...  97 333 218 101 336 244 
Of which private buildings b       

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 residential buildings.   b Realized by natural persons, churches and religions 
associations.   

 
 
TABL. 12 (167). BUDYNKI  ODDANE  DO  UŻYTKOWANIA  (dok.) 

BUILDINGS  COMPLETED  (cont.) 

Budynki     Buildings Kubatura w dam3     Cubic volume in dam3 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

SPECIFICATION 2000 2005 2006 2000 2005 2006 

W tym budynki indywidualne a (dok.):
        
Of which private buildings a (cont.):       

mieszkalne jednorodzinne oraz 
o dwóch mieszkaniach i wie-
lomieszkaniowe b................  89 296 196 85 266 191 

one-dwelling as well as two- and 

more dwelling residential 

buildings b       

niemieszkalne ........................  8 37 22 16 70 53 
non-residential       

a Realizowane przez osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe.   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 Realized by natural persons, churches and religions associations.   b 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 residential 
buildings.   

 


