
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 
 Opracowanie sygnalne 

 

Budownictwo niemieszkaniowe w I kw. 2017 r. 

W I kwartale 2017r., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, nastąpił 

wzrost liczby nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania, 

natomiast spadła liczba nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę 
wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. 

 

W okresie trzech miesięcy 2017r. wzrost liczby nowych budynków 

niemieszkalnych oddanych do użytkowania, w porównaniu z analogicznym okresem 

2016r., wystąpił w dziewięciu województwach, przy czym największy  

w zachodniopomorskim – o 38,3% (do 336 budynków), kujawsko-pomorskim –  

o 26,2% (do 371) i pomorskim – o 21,4% (do 272). Natomiast największy spadek liczby 

nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania odnotowano  

w województwie lubuskim – o 30,2% (do 150 budynków), opolskim – o 20,3%  

(do 98) oraz podlaskim – o 14,9% (do 200 budynków). 

 

Warszawa,   19.06.2017 



 

W pierwszym kwartale 2017r. oddano do użytkowania 5679 nowych 

budynków niemieszkalnych (tj. o 3,8% więcej niż przed rokiem). Znaczny przyrost 

liczby budynków, w stosunku do I kw. 2016r., odnotowano wśród ogólnodostępnych 

obiektów kulturalnych – o 66,7% (do 20 obiektów), budynków zakwaterowania 

turystycznego – o 11,8% (do 189), budynków garaży – o 11,0% (do 1638) oraz 

budynków szpitali i zakładów opieki medycznej – o 10,0% (do 33 budynków). Spadek 

liczby nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania, w porównaniu  

z I kw. 2016r., wystąpił wśród budynków muzeów i bibliotek – o 33,3%  

(do 6 budynków), budynków przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego –  

o 31,0% (do 20) oraz budynków łączności, dworców i terminali – o 20,0%  

(do 8 budynków). 



Największy przyrost kubatury budynków niemieszkalnych, w stosunku do  

I kw. 2016r., odnotowano w województwie lubelskim – o 101,2%, kujawsko-pomorskim 

– o 98,8% oraz śląskim – o 75,6%, a najmniejszy w województwie pomorskim – o 7,9% 

i łódzkim – o 3,1%. Największy spadek kubatury odnotowano w województwie: 

lubuskim – o 35,8%, małopolskim – o 16,6% oraz w mazowieckim – o 7,9%. 

 

W pierwszych trzech miesiącach 2017r., w porównaniu z analogicznym 

okresem 2016r., największy wzrost liczby nowych budynków niemieszkalnych, na 
których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem 
budowlanym zanotowano w sześciu województwach, w tym w zachodniopomorskim  

– o 39,2% (do 543 budynków), dolnośląskim – o 26,7% (do 422) i małopolskim –  

o 23,5% (do 579 budynków). Największy spadek liczby nowych budynków 

niemieszkalnych, na które wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem 

budowlanym odnotowano w województwie śląskim – o 35,5% (do 599 budynków), 

podlaskim – o 26,4% (do 307) oraz warmińsko-mazurskim – o 25,3% (do 352 

budynków). 

 



Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym w I kw. 2017 r. 

WOJEWÓDZTWA 
  

Nowe budynki niemieszkalne Pozwolenia  na 
budowę  

i zgłoszenia  
z projektem 
budowlanym 

budowy  
obiektów 
inżynierii  

lądowej i wodnej 

liczba 
pozwoleń i 
zgłoszeń z 
projektem 

budowlanym 

liczba 
budynków 

powierzchnia 
użytkowa 

budynków w m2 

POLSKA 6 335 8 262 4 774 381 10 038 
Dolnośląskie 350 422 358 455 757 
Kujawsko-pomorskie 379 452 269 803 482 
Lubelskie 466 572 305 069 454 
Lubuskie 150 221 133 927 305 
Łódzkie  493 607 247 520 755 
Małopolskie 490 579 294 855 859 
Mazowieckie 813 974 857 018 1 708 
Opolskie 147 201 102 710 196 
Podkarpackie 421 599 244 672 589 
Podlaskie 231 307 130 339 364 
Pomorskie 267 323 255 901 735 
Śląskie 424 599 368 655 796 
Świętokrzyskie 227 311 102 098 371 
Warmińsko-mazurskie 275 352 128 282 450 
Wielkopolskie 931 1 200 676 047 787 
Zachodniopomorskie 271 543 299 030 430 

 

 

 

 

 

        

Opracowanie merytoryczne: 
Departament Produkcji 

Ewa Wodzyńska 
Tel: 22 608 33 64 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Karolina Dawidziuk 
Tel: 22 608 3475, 22 608 3009 

e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 
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