TABL. 10 (238). BUDYNKI ODDANE DO UŻYTKOWANIA WEDŁUG RODZAJÓW BUDYNKÓW
BUILDINGS COMPLETED BY TYPE OF BUILDINGS
WYSZCZEGÓLNIENIE

2000

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

2005

SPECIFICATION

2006

BUDYNKI

BUILDINGS

2003

4148

3467 Residential buildings

w tym:

of which:

Budynki jednorodzinne oraz o dwóch
mieszkaniach i wielomieszkaniowe a

2002

3861

One-dwelling buildings as well as two3271
and more dwelling buildings a

w tym jednorodzinne .......................

1789

3549

2933

Budynki zbiorowego zamieszkania ......

1

5

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

832

975

of which one-dwelling buildings

6 Residences for communities
969 Non-residential buildings

w tym:

of which:

Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego ........................................

175

58

37 Hotels and similar buildings

Budynki biurowe ..................................

28

28

34 Office buildings

Budynki handlowo-usługowe ...............

190

246

235 Wholesale and retail trade buildings

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.
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.
TABL. 10 (238). BUDYNKI ODDANE DO UŻYTKOWANIA WEDŁUG RODZAJÓW BUDYNKÓW (cd.)
BUILDINGS COMPLETED BY TYPE OF BUILDINGS (cont.)
WYSZCZEGÓLNIENIE

2000

2005

BUDYNKI (dok.)

SPECIFICATION

2006

BUILDINGS (cont.)

Budynki niemieszkalne (dok.):

Non-residential buildings (cont.):

Budynki garaży ....................................

181

248

Budynki przemysłowe ..........................

52

78

77 Industrial buildings

Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

85

92

99 Reservoirs, silos and warehouses

6

9

14

12

17 School, university and research buildings

Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej ............................................

4

7

6 Hospital or institutional care buildings

Budynki kultury fizycznej ......................

3

19

Budynki gospodarstw rolnych ..............

87

158

Budynki przeznaczone do sprawowania
kultu religijnego i czynności religijnych

2

7

Ogólnodostępne obiekty kulturalne oraz
budynki muzeów i bibliotek ..............
Budynki szkół i instytucji badawczych

KUBATURA w dam3

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

2358

185 Garage buildings

9

Public entertainment buildings, museums
and libraries

21 Sport halls
232 Non-residential farm buildings

5

Buildings used as places of worship
and for religious activities

CUBIC VOLUME in dam3

4475

4262 Residential buildings

w tym:

of which:

Budynki jednorodzinne oraz o dwóch

One-dwelling buildings as well as

mieszkaniach i wielomieszkaniowe a

2347

4357

4162

two- and more dwelling buildings a

w tym jednorodzinne .......................

1293

2621

2169

of which one-dwelling buildings

Budynki zbiorowego zamieszkania ......

11

30

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

1466

3055

w tym:

34 Residences for communities
3536 Non-residential buildings
of which:

Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego ..........................................

101

69

Budynki biurowe ..................................

112

148

Budynki handlowo-usługowe ...............

392

1167

97 Hotels and similar buildings
251 Office buildings
759 Wholesale and retail trade buildings

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.
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.

TABL. 10 (238). BUDYNKI ODDANE DO UŻYTKOWANIA WEDŁUG RODZAJÓW BUDYNKÓW (dok.)
BUILDINGS COMPLETED BY TYPE OF BUILDINGS (cont.)
WYSZCZEGÓLNIENIE

2000

2005

KUBATURA w dam3 (dok.)

SPECIFICATION

2006

CUBIC VOLUME in dam3 (cont.)

Budynki niemieszkalne (dok.):

Non-residential buildings (cont.):

Budynki garaży ....................................

39

77

42 Garage buildings

Budynki przemysłowe ..........................

235

571

863 Industrial buildings

Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe .....

167

475

710 Reservoirs, silos and warehouses

81

45

186

105

Ogólnodostępne obiekty kulturalne
oraz budynki muzeów i bibliotek ......
Budynki szkół i instytucji badawczych

Public entertainment buildings, museums
95

and libraries

131 School, university and research buildings

Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej ............................................

29

22

Budynki kultury fizycznej ......................

36

136

182 Sports halls

20 Hospital or institutional care buildings

Budynki gospodarstw rolnych ..............

73

178

327 Non-residential farm buildings

1

42

Budynki przeznaczone do sprawowania
kultu religijnego i czynności religijnych

Buildings used as places of worship
29

and for religious activities

