Numer wskaźnika: 01

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków mieszkalnych, na których budowę wydano decyzje o pozwoleniu na budowę ogółem (w szt.)

Obszar tematyczny

Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków mieszkalnych, na których budowę wydano w danym roku
decyzje o pozwoleniu na budowę na badanym obszarze.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi. W budynkach mieszkalnych bliźniaczych i szeregowych za odrębny budynek należy uważać każdy segment
zawierający odrębne wyjście na działkę, ulicę lub ogród. Budynek mieszkalny to budynek przeznaczony na cele mieszkalne, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale
mieszkalne co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia, z wyjątkiem
budynku mieszkalno-inwentarskiego lub mieszkalno-gospodarskiego.
Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, wydana przez organy administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Prezentowane dane dotyczą decyzji ostatecznych. Uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę następuje po 14 dniach od jej otrzymania przez strony (o ile w tym terminie nie
zostanie wniesiony sprzeciw).

Źródła danych

Do poziomu NTS-4:
Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Poziom NTS-5:
Dane pozyskane w powiatowych organach administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.
1198 ze zm.)

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Do poziomu NTS-4:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (marzec roku następnego)
Poziom NTS-5:
Dane pozyskane jednorazowo.

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5) zaliczone do obszarów funkcjonalnych (MOF) Lublina i Poznania

Zakres czasowy

Rok 2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

0 (bez miejsc po przecinku)

Uwagi

Dane dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowywanych, przebudowywanych lub adaptowanych na cele mieszkalne)
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2015, poz. 443), od
28 czerwca 2015 r. zakres zbieranych przez statystykę publiczną informacji będzie obejmował mieszkania, na budowę których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie
zgłoszenia budowy z projektem budowlanym.

Numer wskaźnika: 02

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków mieszkalnych, na których budowę wydano decyzje o pozwoleniu na budowę w przeliczeniu na 1 tys. ludności

Obszar tematyczny

Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków mieszkalnych, na których budowę wydano w danym roku
decyzje o pozwoleniu na budowę w przeliczeniu na 1000 ludności „faktycznie” zamieszkałej na badanym obszarze, wg stanu ludności na dzień 30 VI danego roku.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi. W budynkach mieszkalnych bliźniaczych i szeregowych za odrębny budynek należy uważać każdy segment
zawierający odrębne wyjście na działkę, ulicę lub ogród. Budynek mieszkalny to budynek przeznaczony na cele mieszkalne, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale
mieszkalne co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia, z wyjątkiem
budynku mieszkalno-inwentarskiego lub mieszkalno-gospodarskiego.
Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, wydana przez organy administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Prezentowane dane dotyczą decyzji ostatecznych. Uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę następuje po 14 dniach od jej otrzymania przez strony (o ile w tym terminie nie
zostanie wniesiony sprzeciw).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródła danych

Dane o pozwoleniach na budowę:
Do poziomu NTS-4:
Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Poziom NTS-5:
Dane pozyskane w powiatowych organach administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.
1198 ze zm.)
Dane o liczbie ludności:
Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych”

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Dane o pozwoleniach na budowę:
Do poziomu NTS-4:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (marzec roku następnego)
Poziom NTS-5:
Dane pozyskane jednorazowo
Dane o liczbie ludności:
Częstotliwość: dane roczne;
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5) zaliczone do obszarów funkcjonalnych (MOF) Lublina i Poznania

Zakres czasowy

Rok 2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o pozwoleniach na budowę dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowywanych,
przebudowywanych lub adaptowanych na cele mieszkalne).
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2015, poz. 443), od
28 czerwca 2015 r. zakres zbieranych przez statystykę publiczną informacji będzie obejmował
mieszkania, na budowę których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym.
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku (tu także dane dotyczące wydanych decyzji o pozwoleniu na
budowę) przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 03

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków mieszkalnych, na których budowę wydano decyzje o pozwoleniu na budowę w przeliczeniu na 1 tys. ludności w stosunku do średniej dla danego województwa

Obszar tematyczny

Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych

Opis wskaźnika

Stosunek liczby (w sztukach) nowych budynków mieszkalnych, na których budowę wydano w danym
roku decyzje o pozwoleniu na budowę w przeliczeniu na 1000 ludności „faktycznie” zamieszkałej –
wg stanu na dzień 30 VI danego roku – na badanym obszarze województwa i w całym województwie.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi. W budynkach mieszkalnych bliźniaczych i szeregowych za odrębny budynek należy uważać każdy segment
zawierający odrębne wyjście na działkę, ulicę lub ogród. Budynek mieszkalny to budynek przeznaczony na cele mieszkalne, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale
mieszkalne co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia, z wyjątkiem
budynku mieszkalno-inwentarskiego lub mieszkalno-gospodarskiego.
Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, wydana przez organy administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Prezentowane dane dotyczą decyzji ostatecznych. Uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę następuje po 14 dniach od jej otrzymania przez strony (o ile w tym terminie nie
zostanie wniesiony sprzeciw).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródła danych

Dane o pozwoleniach na budowę:
Do poziomu NTS-4:
Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Poziom NTS-5:
Dane pozyskane w powiatowych organach administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.
1198 ze zm.)
Dane o liczbie ludności:
Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych”

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Dane o pozwoleniach na budowę:
Do poziomu NTS-4:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (marzec roku następnego)
Poziom NTS-5:
Dane pozyskane jednorazowo
Dane o liczbie ludności:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5) zaliczone do obszarów funkcjonalnych (MOF) Lublina i Poznania

Zakres czasowy

Rok 2013

Jednostka prezentacji

% (procent)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o pozwoleniach na budowę dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowywanych,
przebudowywanych lub adaptowanych na cele mieszkalne).
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2015, poz. 443), od
28 czerwca 2015 r. zakres zbieranych przez statystykę publiczną informacji będzie obejmował
mieszkania, na budowę których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym.
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku (tu także dane dotyczące wydanych decyzji o pozwoleniu na
budowę) przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 04

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków mieszkalnych, na których budowę wydano decyzje o pozwoleniu na budowę w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych

Obszar tematyczny

Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków mieszkalnych, na których budowę wydano w danym roku
decyzje o pozwoleniu na budowę w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego obszaru o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi. W budynkach mieszkalnych bliźniaczych i szeregowych za odrębny budynek należy uważać każdy segment
zawierający odrębne wyjście na działkę, ulicę lub ogród. Budynek mieszkalny to budynek przeznaczony na cele mieszkalne, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale
mieszkalne co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia, z wyjątkiem
budynku mieszkalno-inwentarskiego lub mieszkalno-gospodarskiego.
Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, wydana przez organy administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Prezentowane dane dotyczą decyzji ostatecznych. Uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę następuje po 14 dniach od jej otrzymania przez strony (o ile w tym terminie nie
zostanie wniesiony sprzeciw).
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródła danych

Dane o pozwoleniach na budowę:
Do poziomu NTS-4:
Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Poziom NTS-5:
Dane pozyskane w powiatowych organach administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.
1198 ze zm.)
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Dane o pozwoleniach na budowę:
Do poziomu NTS-4:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (marzec roku następnego)
Poziom NTS-5:
Dane pozyskane jednorazowo
Dane o powierzchni geodezyjnej:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (czerwiec roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5) zaliczone do obszarów funkcjonalnych (MOF) Lublina i Poznania

Zakres czasowy

Rok 2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o pozwoleniach na budowę dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowywanych,
przebudowywanych lub adaptowanych na cele mieszkalne).
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2015, poz. 443), od
28 czerwca 2015 r. zakres zbieranych przez statystykę publiczną informacji będzie obejmował
mieszkania, na budowę których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym.
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 05

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Udział (w %) liczby budynków mieszkalnych, na których budowę wydano decyzje o pozwoleniu na budowę w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania (MPZP) w liczbie budynków
mieszkalnych, na których budowę wydano decyzje o pozwoleniu na budowę ogółem

Obszar tematyczny

Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych

Opis wskaźnika

Procentowy udział liczby (w sztukach) nowych budynków mieszkalnych, na których budowę wydano
decyzje o pozwoleniu na budowę w oparciu o obowiązujące gminne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w łącznej liczbie (w sztukach) nowych budynków mieszkalnych, na
których budowę wydano w danym roku decyzje o pozwoleniu na budowę na badanym obszarze.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi. W budynkach mieszkalnych bliźniaczych i szeregowych za odrębny budynek należy uważać każdy segment
zawierający odrębne wyjście na działkę, ulicę lub ogród. Budynek mieszkalny to budynek przeznaczony na cele mieszkalne, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale
mieszkalne co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia, z wyjątkiem
budynku mieszkalno-inwentarskiego lub mieszkalno-gospodarskiego.
Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, wydana przez organy administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Prezentowane dane dotyczą decyzji ostatecznych. Uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę następuje po 14 dniach od jej otrzymania przez strony (o ile w tym terminie nie
zostanie wniesiony sprzeciw).
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest aktem prawa miejscowego stanowiącym podstawę planowania przestrzennego w gminie, składa się z części tekstowej (uchwała
rady) oraz graficznej (mapa stanowiąca załącznik do uchwały). MPZP określa: przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. MPZP może obejmować
część obszaru gminy; na terenie gminy może obowiązywać kilka MPZP, ale ich granice nie mogą
się nakładać. Część aktualnie obowiązujących MPZP została sporządzona na podstawie ustawy z
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, część – na podstawie ustawy z 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. MPZP ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych – w tym decyzji
o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z ustawą – MPZP podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim dzienniku
urzędowym i otrzymuje moc obowiązującą nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia tego ogłoszenia, istnieje także obowiązek publikacji uchwały ustanawiającej MPZP na stronie internetowej gminy.
Warunkiem uzyskania przez wnioskodawcę pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego
na terenie objętym MPZP jest dopuszczenie w MPZP lokalizacji na tym obszarze zabudowy mieszkaniowej, odpowiednio – jednorodzinnej (MN), wielorodzinnej (MW) lub zagrodowej (RM).
Dane o pozwoleniach na budowę:
Dane pozyskane w powiatowych organach administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.
1198 ze zm.)

Źródła danych
Dane o zasięgu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP):
Dane pozyskane w gminach (MOF Poznań) lub starostwie (MOF Lublin) na podstawie ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Dane o pozwoleniach na budowę:
Dane pozyskane jednorazowo
Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Dane o zasięgu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP):
Dane pozyskane jednorazowo

Poziomy dostępności
terytorialnej

Gminy (NTS-5) zaliczone do obszarów funkcjonalnych (MOF) Lublina i Poznania

Zakres czasowy

Rok 2013

Jednostka prezentacji

% (procent)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o pozwoleniach na budowę dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowywanych,
przebudowywanych lub adaptowanych na cele mieszkalne).
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2015, poz. 443), od
28 czerwca 2015 r. zakres zbieranych przez statystykę publiczną informacji będzie obejmował
mieszkania, na budowę których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym.

Numer wskaźnika: 06

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Udział (w %) liczby budynków mieszkalnych, na których budowę wydano decyzje o pozwoleniu na budowę w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy (WZ) w liczbie budynków mieszkalnych, na których budowę wydano decyzje o pozwoleniu na budowę ogółem

Obszar tematyczny

Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych

Opis wskaźnika

Procentowy udział liczby (w sztukach) nowych budynków mieszkalnych, na których budowę wydano
decyzje o pozwoleniu na budowę w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy (WZ) w łącznej liczbie
(w sztukach) nowych budynków mieszkalnych, na których budowę wydano w danym roku decyzje
o pozwoleniu na budowę na badanym obszarze.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi. W budynkach mieszkalnych bliźniaczych i szeregowych za odrębny budynek należy uważać każdy segment
zawierający odrębne wyjście na działkę, ulicę lub ogród. Budynek mieszkalny to budynek przeznaczony na cele mieszkalne, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale
mieszkalne co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia, z wyjątkiem
budynku mieszkalno-inwentarskiego lub mieszkalno-gospodarskiego.
Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, wydana przez organy administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Prezentowane dane dotyczą decyzji ostatecznych. Uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę następuje po 14 dniach od jej otrzymania przez strony (o ile w tym terminie nie
zostanie wniesiony sprzeciw).
Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest dopuszczenie w MPZP lokalizacji na
tym obszarze zabudowy mieszkaniowej, natomiast w przypadku wnioskowania o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego na terenie nieobjętym MPZP – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dopuszcza możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy (WZ).
WZ jest decyzją administracyjną wydawaną na wniosek inwestora przez wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, a dla terenów zamkniętych – przez wojewodę. WZ można uzyskać, jeśli:
– co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy;
– teren ma dostęp do drogi publicznej;
– istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
– teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne;
– decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
Powyższych zasad, określających możliwość wydania decyzji WZ, nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią
powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wójt, burmistrz albo prezydent
miasta ma obowiązek prowadzenia rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
(WZ), a inne organy (np. wojewodowie, wydający decyzje WZ dla terenów zamkniętych) są zobowiązane do przesyłania gminie odpisów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej dotyczących zagospodarowania terenów gminy pod rygorem odpowiedzialności za
szkodę tym wyrządzoną.

Dane o pozwoleniach na budowę:
Dane pozyskane w powiatowych organach administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.
1198 ze zm.)
Źródła danych
Dane o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy (WZ):
Dane pozyskane w gminach (MOF Poznań) lub starostwie (MOF Lublin) na podstawie ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Dane o pozwoleniach na budowę:
Dane pozyskane jednorazowo
Dane o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy (WZ):
Dane pozyskane jednorazowo

Poziomy dostępności
terytorialnej

Gminy (NTS-5) zaliczone do obszarów funkcjonalnych (MOF) Lublina i Poznania

Zakres czasowy

Rok 2013

Jednostka prezentacji

% (procent)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o pozwoleniach na budowę dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowywanych,
przebudowywanych lub adaptowanych na cele mieszkalne).
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2015, poz. 443), od
28 czerwca 2015 r. zakres zbieranych przez statystykę publiczną informacji będzie obejmował
mieszkania, na budowę których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym.

Numer wskaźnika: 07

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania ogółem (w szt.)

Obszar tematyczny

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w danym roku na
badanym obszarze.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi. W budynkach mieszkalnych bliźniaczych i szeregowych za odrębny budynek należy uważać każdy segment
zawierający odrębne wyjście na działkę, ulicę lub ogród. Budynek mieszkalny to budynek przeznaczony na cele mieszkalne, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale
mieszkalne co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia, z wyjątkiem
budynku mieszkalno-inwentarskiego lub mieszkalno-gospodarskiego.
Przez budynek oddany do użytkowania należy rozumieć budynek, którego zakończenie budowy
zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił sprzeciwu
(w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie (w drodze decyzji) od
organu nadzoru budowlanego. Organem nadzoru budowlanego (pierwszej instancji) właściwym dla
zgłoszenia zakończenia budowy budynku mieszkalnego jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, a w niektórych wypadkach – wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (np. w przypadku
budynków usytuowanych na terenach zamkniętych).

Źródła danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”.

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (czerwiec roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

0 (bez miejsc po przecinku)

Uwagi

Dane o liczbie budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez
budynków rozbudowanych, przebudowanych lub adaptowanych na cele mieszkalne) oddawanych
do użytkowania w całości oraz pierwszych części budynków oddawanych etapami.

Numer wskaźnika: 08

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania ogółem (w szt.)

Obszar tematyczny

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego

Opis wskaźnika

Łączna liczba (w sztukach) mieszkań (lokali mieszkalnych) oddanych do użytkowania w danym roku
na badanym obszarze.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Mieszkanie (lokal mieszkalny) jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi – wybudowany lub
przebudowany do celów mieszkalnych – konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej
sieni bądź bezpośrednio z ulicy, podwórza lub ogrodu. Mieszkanie składa się z jednej lub kilku izb
(lub zespołów izb) i pomieszczeń pomocniczych. Izbą jest pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone
od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni nie mniejszej niż 4m2, z bezpośrednim
oświetleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku (do izb
zalicza się pokoje i kuchnie spełniające te kryteria), natomiast do pomieszczeń pomocniczych zalicza
się: przedpokój (sień), hol, łazienkę, ustęp (wc), spiżarnię, garderobę, werandę, schowek i inne pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
mieszkańców. Mieszkania mogą być usytuowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach niemieszkalnych lub zbiorowego zamieszkania, przy czym – w budynkach zbiorowego zamieszkania za mieszkanie uznaje się tylko ten lokal, który przeznaczony jest na stałe zamieszkiwanie właściciela, zarządcy lub pracowników obiektu i ich rodzin, prowadzących odrębne gospodarstwa
domowe.
Przez mieszkanie oddane do użytkowania należy rozumieć mieszkanie, którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił
sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie (w drodze
decyzji) od organu nadzoru budowlanego, przy czym mogą to być mieszkania w budynkach nowych,
jak i mieszkania powstałe wskutek rozbudowy lub przebudowy budynków istniejących, albo adaptacji
lokali niemieszkalnych na cele mieszkalne. Organem nadzoru budowlanego (pierwszej instancji)
właściwym dla zgłoszenia zakończenia budowy mieszkania jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, a w niektórych wypadkach – wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (np. w przypadku budynków usytuowanych na terenach zamkniętych).

Źródła danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (czerwiec roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

0 (bez miejsc po przecinku)

Uwagi

Dane o liczbie mieszkań oddanych do użytkowania dotyczą mieszkań w budynkach nowych (niezależnie czy oddawanych do użytkowania w całości, czy etapami) oraz mieszkań powstałych w wyniku rozbudowy lub przebudowy budynków istniejących lub adaptacji na cele mieszkalne lokali niemieszkalnych. Dane te nie obejmują mieszkań powstałych w wyniku podziału lub łączenia istniejących lokali mieszkalnych (np. podział jednego większego mieszkania na kilka mniejszych).

Numer wskaźnika: 09

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności

Obszar tematyczny

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w danym roku na
badanym obszarze – w przeliczeniu na 1000 ludności „faktycznie” zamieszkałej na badanym obszarze, wg stanu ludności na dzień 30 VI danego roku.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi. W budynkach mieszkalnych bliźniaczych i szeregowych za odrębny budynek należy uważać każdy segment
zawierający odrębne wyjście na działkę, ulicę lub ogród. Budynek mieszkalny to budynek przeznaczony na cele mieszkalne, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale
mieszkalne co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia, z wyjątkiem
budynku mieszkalno-inwentarskiego lub mieszkalno-gospodarskiego.
Przez budynek oddany do użytkowania należy rozumieć budynek, którego zakończenie budowy
zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił sprzeciwu
(w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie (w drodze decyzji) od
organu nadzoru budowlanego. Organem nadzoru budowlanego (pierwszej instancji) właściwym dla
zgłoszenia zakończenia budowy budynku mieszkalnego jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, a w niektórych wypadkach – wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (np. w przypadku
budynków usytuowanych na terenach zamkniętych).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.
Dane o liczbie budynków mieszkalnych:
Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”.

Źródła danych
Dane o liczbie ludności:
Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych”

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Dane o liczbie budynków mieszkalnych:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (czerwiec roku następnego)
Dane o liczbie ludności:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez
budynków rozbudowywanych, przebudowywanych lub adaptowanych na cele mieszkalne) oddawanych do użytkowania w całości oraz pierwszych części budynków oddawanych etapami.
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 10

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności

Obszar tematyczny

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) mieszkań (lokali mieszkalnych) oddanych do użytkowania w danym roku na
badanym obszarze – w przeliczeniu na 1000 ludności „faktycznie” zamieszkałej na badanym obszarze, wg stanu ludności na dzień 30 VI danego roku.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Mieszkanie (lokal mieszkalny) jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi – wybudowany lub
przebudowany do celów mieszkalnych – konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej
sieni bądź bezpośrednio z ulicy, podwórza lub ogrodu. Mieszkanie składa się z jednej lub kilku izb
(lub zespołów izb) i pomieszczeń pomocniczych. Izbą jest pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone
od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni nie mniejszej niż 4m2, z bezpośrednim
oświetleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku (do izb
zalicza się pokoje i kuchnie spełniające te kryteria), natomiast do pomieszczeń pomocniczych zalicza
się: przedpokój (sień), hol, łazienkę, ustęp (wc), spiżarnię, garderobę, werandę, schowek i inne pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
mieszkańców. Mieszkania mogą być usytuowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach niemieszkalnych lub zbiorowego zamieszkania, przy czym – w budynkach zbiorowego zamieszkania za mieszkanie uznaje się tylko ten lokal, który przeznaczony jest na stałe zamieszkiwanie właściciela, zarządcy lub pracowników obiektu i ich rodzin, prowadzących odrębne gospodarstwa
domowe.
Przez mieszkanie oddane do użytkowania należy rozumieć mieszkanie, którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił
sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie (w drodze
decyzji) od organu nadzoru budowlanego, przy czym mogą to być mieszkania w budynkach nowych,
jak i mieszkania powstałe wskutek rozbudowy lub przebudowy budynków istniejących, albo adaptacji
lokali niemieszkalnych na cele mieszkalne. Organem nadzoru budowlanego (pierwszej instancji)
właściwym dla zgłoszenia zakończenia budowy mieszkania jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, a w niektórych wypadkach – wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (np. w przypadku budynków usytuowanych na terenach zamkniętych).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.
Dane o liczbie mieszkań:
Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Źródła danych
Dane o liczbie ludności:
Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych”

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Dane o liczbie mieszkań:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (czerwiec roku następnego)
Dane o liczbie ludności:
Częstotliwość: dane roczne;
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie mieszkań oddanych do użytkowania dotyczą mieszkań w budynkach nowych (niezależnie czy oddawanych do użytkowania w całości, czy etapami) oraz mieszkań powstałych w wyniku rozbudowy lub przebudowy budynków istniejących lub adaptacji na cele mieszkalne lokali niemieszkalnych. Dane te nie obejmują mieszkań powstałych w wyniku podziału lub łączenia istniejących lokali mieszkalnych (np. podział jednego większego mieszkania na kilka mniejszych).
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku (tu także dane dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania) przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 11

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności,
w stosunku do średniej dla danego województwa

Obszar tematyczny

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego

Opis wskaźnika

Stosunek liczby (w sztukach) nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w danym
roku w przeliczeniu na 1000 ludności „faktycznie” zamieszkałej – wg stanu na dzień 30 VI danego
roku – na badanym obszarze województwa i w całym województwie.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi. W budynkach mieszkalnych bliźniaczych i szeregowych za odrębny budynek należy uważać każdy segment
zawierający odrębne wyjście na działkę, ulicę lub ogród. Budynek mieszkalny to budynek przeznaczony na cele mieszkalne, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale
mieszkalne co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia, z wyjątkiem
budynku mieszkalno-inwentarskiego lub mieszkalno-gospodarskiego.
Przez budynek oddany do użytkowania należy rozumieć budynek, którego zakończenie budowy
zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił sprzeciwu
(w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie (w drodze decyzji) od
organu nadzoru budowlanego. Organem nadzoru budowlanego (pierwszej instancji) właściwym dla
zgłoszenia zakończenia budowy budynku mieszkalnego jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, a w niektórych wypadkach – wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (np. w przypadku
budynków usytuowanych na terenach zamkniętych).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.
Dane o liczbie budynków mieszkalnych:
Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Źródła danych
Dane o liczbie ludności:
Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych”

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Dane o liczbie budynków mieszkalnych:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (czerwiec roku następnego)
Dane o liczbie ludności:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

% (procent)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez
budynków rozbudowywanych, przebudowywanych lub adaptowanych na cele mieszkalne) oddawanych do użytkowania w całości oraz pierwszych części budynków oddawanych etapami.
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku (tu także dane dotyczące wydanych decyzji o pozwoleniu na
budowę) przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 12

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, w stosunku do
średniej dla danego województwa (w %)

Obszar tematyczny

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego

Opis wskaźnika

Stosunek liczby (w sztukach) mieszkań (lokali mieszkalnych) oddanych do użytkowania w danym
roku w przeliczeniu na 1000 ludności „faktycznie” zamieszkałej – wg stanu na dzień 30 VI danego
roku – na badanym obszarze województwa i w całym województwie.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Mieszkanie (lokal mieszkalny) jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi – wybudowany lub
przebudowany do celów mieszkalnych – konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej
sieni bądź bezpośrednio z ulicy, podwórza lub ogrodu. Mieszkanie składa się z jednej lub kilku izb
(lub zespołów izb) i pomieszczeń pomocniczych. Izbą jest pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone
od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni nie mniejszej niż 4m2, z bezpośrednim
oświetleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku (do izb
zalicza się pokoje i kuchnie spełniające te kryteria), natomiast do pomieszczeń pomocniczych zalicza
się: przedpokój (sień), hol, łazienkę, ustęp (wc), spiżarnię, garderobę, werandę, schowek i inne pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
mieszkańców. Mieszkania mogą być usytuowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach niemieszkalnych lub zbiorowego zamieszkania, przy czym – w budynkach zbiorowego zamieszkania za mieszkanie uznaje się tylko ten lokal, który przeznaczony jest na stałe zamieszkiwanie właściciela, zarządcy lub pracowników obiektu i ich rodzin, prowadzących odrębne gospodarstwa
domowe.
Przez mieszkanie oddane do użytkowania należy rozumieć mieszkanie, którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił
sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie (w drodze
decyzji) od organu nadzoru budowlanego, przy czym mogą to być mieszkania w budynkach nowych,
jak i mieszkania powstałe wskutek rozbudowy lub przebudowy budynków istniejących, albo adaptacji
lokali niemieszkalnych na cele mieszkalne. Organem nadzoru budowlanego (pierwszej instancji)
właściwym dla zgłoszenia zakończenia budowy mieszkania jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, a w niektórych wypadkach – wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (np. w przypadku budynków usytuowanych na terenach zamkniętych).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.
Dane o liczbie mieszkań:
Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Źródła danych
Dane o liczbie ludności:
Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych”

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Dane o liczbie mieszkań:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (czerwiec roku następnego)
Dane o liczbie ludności:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

% (procent)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie mieszkań oddanych do użytkowania dotyczą mieszkań w budynkach nowych (niezależnie czy oddawanych do użytkowania w całości, czy etapami) oraz mieszkań powstałych w wyniku rozbudowy lub przebudowy budynków istniejących lub adaptacji na cele mieszkalne lokali niemieszkalnych. Dane te nie obejmują mieszkań powstałych w wyniku podziału lub łączenia istniejących lokali mieszkalnych (np. podział jednego większego mieszkania na kilka mniejszych).
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku (tu także dane dotyczące wydanych decyzji o pozwoleniu na
budowę) przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 13

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 km 2 powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych

Obszar tematyczny

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w danym roku na
badanym obszarze, w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego obszaru o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi. W budynkach mieszkalnych bliźniaczych i szeregowych za odrębny budynek należy uważać każdy segment
zawierający odrębne wyjście na działkę, ulicę lub ogród. Budynek mieszkalny to budynek przeznaczony na cele mieszkalne, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale
mieszkalne co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia, z wyjątkiem
budynku mieszkalno-inwentarskiego lub mieszkalno-gospodarskiego.
Przez budynek oddany do użytkowania należy rozumieć budynek, którego zakończenie budowy
zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił sprzeciwu
(w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie (w drodze decyzji) od
organu nadzoru budowlanego. Organem nadzoru budowlanego (pierwszej instancji) właściwym dla
zgłoszenia zakończenia budowy budynku mieszkalnego jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, a w niektórych wypadkach – wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (np. w przypadku
budynków usytuowanych na terenach zamkniętych).
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródła danych

Dane o liczbie budynków mieszkalnych: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia
na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe
Dane o liczbie budynków mieszkalnych:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (czerwiec roku następnego)

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Poziomy dostępności
terytorialnej

Dane o powierzchni geodezyjnej:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny; od
roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (czerwiec roku następnego)

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez
budynków rozbudowywanych, przebudowywanych lub adaptowanych na cele mieszkalne) oddawanych do użytkowania w całości oraz pierwszych części budynków oddawanych etapami.
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych
podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 14

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 km 2 powierzchni geodezyjnej
użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych

Obszar tematyczny

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) mieszkań (lokali mieszkalnych) oddanych do użytkowania w danym roku na
badanym obszarze, w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego obszaru o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Mieszkanie (lokal mieszkalny) jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi – wybudowany lub
przebudowany do celów mieszkalnych – konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej
sieni bądź bezpośrednio z ulicy, podwórza lub ogrodu. Mieszkanie składa się z jednej lub kilku izb
(lub zespołów izb) i pomieszczeń pomocniczych. Izbą jest pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone
od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni nie mniejszej niż 4m2, z bezpośrednim
oświetleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku (do izb
zalicza się pokoje i kuchnie spełniające te kryteria), natomiast do pomieszczeń pomocniczych zalicza
się: przedpokój (sień), hol, łazienkę, ustęp (wc), spiżarnię, garderobę, werandę, schowek i inne pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
mieszkańców. Mieszkania mogą być usytuowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach niemieszkalnych lub zbiorowego zamieszkania, przy czym – w budynkach zbiorowego zamieszkania za mieszkanie uznaje się tylko ten lokal, który przeznaczony jest na stałe zamieszkiwanie właściciela, zarządcy lub pracowników obiektu i ich rodzin, prowadzących odrębne gospodarstwa
domowe.
Przez mieszkanie oddane do użytkowania należy rozumieć mieszkanie, którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił
sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie (w drodze
decyzji) od organu nadzoru budowlanego, przy czym mogą to być mieszkania w budynkach nowych,
jak i mieszkania powstałe wskutek rozbudowy lub przebudowy budynków istniejących, albo adaptacji
lokali niemieszkalnych na cele mieszkalne. Organem nadzoru budowlanego (pierwszej instancji)
właściwym dla zgłoszenia zakończenia budowy mieszkania jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, a w niektórych wypadkach – wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (np. w przypadku budynków usytuowanych na terenach zamkniętych).
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródła danych

Dane o liczbie mieszkań: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę
i efekty działalności budowlanej”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe
Dane o liczbie mieszkań:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (czerwiec roku następnego)

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Dane o powierzchni geodezyjnej:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny; od
roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (czerwiec roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie mieszkań oddanych do użytkowania dotyczą mieszkań w budynkach nowych (niezależnie czy oddawanych do użytkowania w całości, czy etapami) oraz mieszkań powstałych w wyniku rozbudowy lub przebudowy budynków istniejących lub adaptacji na cele mieszkalne lokali niemieszkalnych. Dane te nie obejmują mieszkań powstałych w wyniku podziału lub łączenia istniejących lokali mieszkalnych (np. podział jednego większego mieszkania na kilka mniejszych).
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych
podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 15

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 km 2 powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych

Obszar tematyczny

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa (w m2) mieszkań (lokali mieszkalnych) oddanych do użytkowania w danym
roku na badanym obszarze, w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego obszaru
o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Mieszkanie (lokal mieszkalny) jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi – wybudowany lub
przebudowany do celów mieszkalnych – konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej
sieni bądź bezpośrednio z ulicy, podwórza lub ogrodu. Mieszkanie składa się z jednej lub kilku izb
(lub zespołów izb) i pomieszczeń pomocniczych. Izbą jest pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone
od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni nie mniejszej niż 4m2, z bezpośrednim
oświetleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku (do izb
zalicza się pokoje i kuchnie spełniające te kryteria), natomiast do pomieszczeń pomocniczych zalicza
się: przedpokój (sień), hol, łazienkę, ustęp (wc), spiżarnię, garderobę, werandę, schowek i inne pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
mieszkańców. Mieszkania mogą być usytuowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach niemieszkalnych lub zbiorowego zamieszkania, przy czym – w budynkach zbiorowego zamieszkania za mieszkanie uznaje się tylko ten lokal, który przeznaczony jest na stałe zamieszkiwanie właściciela, zarządcy lub pracowników obiektu i ich rodzin, prowadzących odrębne gospodarstwa
domowe.
Przez powierzchnię użytkową mieszkania rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń
w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym, w którym znajduje się tylko jedno mieszkanie, tj. pokoi,
kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek, ubikacji, obudowanej werandy, ganku,
garderoby oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców (pracownie artystyczne, pomieszczenia rekreacyjne itp.), bez względu na ich przeznaczenie
i sposób użytkowania; nie zalicza się do powierzchni użytkowej mieszkania powierzchni: balkonów,
tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic
i komórek przeznaczonych na przechowywanie opału, garaży, hydroforni i kotłowni.
Przez mieszkanie oddane do użytkowania należy rozumieć mieszkanie, którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił
sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie (w drodze
decyzji) od organu nadzoru budowlanego, przy czym mogą to być mieszkania w budynkach nowych,
jak i mieszkania powstałe wskutek rozbudowy lub przebudowy budynków istniejących, albo adaptacji
lokali niemieszkalnych na cele mieszkalne. Organem nadzoru budowlanego (pierwszej instancji)
właściwym dla zgłoszenia zakończenia budowy mieszkania jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, a w niektórych wypadkach – wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (np. w przypadku budynków usytuowanych na terenach zamkniętych).
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku. Dane
dotyczące kierunków wykorzystania powierzchni geodezyjnej są pozyskiwane przez GUGiK z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe, dane te są wtórnie
przetwarzane i udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny:
mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródła danych

Dane o powierzchni użytkowej mieszkań: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe

Dane o powierzchni użytkowej mieszkań:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (czerwiec roku następnego)
Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Dane o powierzchni geodezyjnej:
Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny; od
roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (czerwiec roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

m2 (metr kwadratowy)

Precyzja wartości

0 (bez miejsc po przecinku)

Uwagi

Do powierzchni użytkowej mieszkania z reguły wlicza się powierzchnię sieni w budynku typu wiejskiego (za wyjątkiem sytuacji, gdy: – sień łączy część mieszkalną budynku z częścią inwentarską
lub gospodarczą, – oprócz sieni znajduje się na tej samej kondygnacji przedpokój, – w budynku
znajduje się więcej niż jedno mieszkanie, a sień użytkowana jest wspólnie, jako ogólnodostępny
korytarz); powierzchnię schodów znajdujących się w budynku indywidualnym wlicza się do powierzchni użytkowej mieszkania – jeżeli w budynku znajduje się tylko jedno mieszkanie, natomiast
nie wlicza się – gdy w budynku znajduje się więcej mieszkań (schody i powierzchnie pod nimi uznaje
się wówczas za część ogólnokomunikacyjną). W budynkach indywidualnych będących w budowie,
ale już w części zamieszkanych – w powierzchni użytkowej mieszkania uwzględnia się tylko powierzchnię pokoi i pomieszczeń pomocniczych wykończonych.
Dane o powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do użytkowania dotyczą mieszkań w budynkach nowych (niezależnie czy oddawanych do użytkowania w całości, czy etapami) oraz mieszkań powstałych w wyniku rozbudowy lub przebudowy budynków istniejących lub adaptacji na cele
mieszkalne lokali niemieszkalnych. Dane te nie obejmują mieszkań powstałych w wyniku podziału lub łączenia istniejących lokali mieszkalnych (np. podział jednego większego mieszkania
na kilka mniejszych).
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych
podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 16

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Udział (w %) budownictwa jednorodzinnego w łącznej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania

Obszar tematyczny

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego

Opis wskaźnika

Procentowy udział liczby (w sztukach) mieszkań (lokali mieszkalnych) oddanych do użytkowania
w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (tzn. o nie więcej niż dwóch mieszkaniach)
w łącznej liczbie (w sztukach) mieszkań oddanych do użytkowania w nowych budynkach mieszkalnych – w danym roku na badanym obszarze.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi. W budynkach mieszkalnych bliźniaczych i szeregowych za odrębny budynek należy uważać każdy segment
zawierający odrębne wyjście na działkę, ulicę lub ogród. Budynek mieszkalny to budynek przeznaczony na cele mieszkalne, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale
mieszkalne co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia, z wyjątkiem
budynku mieszkalno-inwentarskiego lub mieszkalno-gospodarskiego.
Do wyliczenia wskaźnika wykorzystywane są wyłącznie dane o liczbie mieszkań oddanych do użytkowania w nowych budynkach mieszkalnych.
Budownictwo jednorodzinne, to budownictwo związane z powstawaniem zabudowy jednorodzinnej, w której skład (wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) wchodzą budynki
mieszkalne jednorodzinne, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkańców budynkami garażowymi i gospodarczymi. Za budynek mieszkalny jednorodzinny (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) uznaje się budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej,
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych,
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej
30% powierzchni całkowitej budynku. Do budynków mieszkalnych jednorodzinnych należą więc budynki, które Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB – wprowadzona rozporządzeniem
Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 1999 r.) zalicza do dwóch klas:
– „Budynki mieszkalne jednorodzinne” (jednomieszkaniowe; klasa PKOB 1110), która obejmuje budynki samodzielne (np. pawilony, wille, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych itp.) oraz domy
bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu;
– „Budynki o dwóch mieszkaniach” (klasa PKOB 1121), tj. budynki samodzielne, domy bliźniacze
lub szeregowe o dwóch mieszkaniach.
Mieszkanie (lokal mieszkalny) jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi – wybudowany lub
przebudowany do celów mieszkalnych – konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej
sieni bądź bezpośrednio z ulicy, podwórza lub ogrodu. Mieszkanie składa się z jednej lub kilku izb
(lub zespołów izb) i pomieszczeń pomocniczych. Izbą jest pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone
od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni nie mniejszej niż 4m2, z bezpośrednim
oświetleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku (do izb
zalicza się pokoje i kuchnie spełniające te kryteria), natomiast do pomieszczeń pomocniczych zalicza
się: przedpokój (sień), hol, łazienkę, ustęp (wc), spiżarnię, garderobę, werandę, schowek i inne pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
mieszkańców.
Przez mieszkanie oddane do użytkowania należy rozumieć mieszkanie, którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił
sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie (w drodze
decyzji) od organu nadzoru budowlanego, przy czym mogą to być mieszkania w budynkach nowych,
jak i mieszkania powstałe wskutek rozbudowy lub przebudowy budynków istniejących, albo adaptacji
lokali niemieszkalnych na cele mieszkalne. Organem nadzoru budowlanego (pierwszej instancji)
właściwym dla zgłoszenia zakończenia budowy mieszkania jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, a w niektórych wypadkach – wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (np. w przypadku budynków usytuowanych na terenach zamkniętych).

Źródła danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Urząd Statystyczny w Lublinie – (czerwiec roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

% (procent)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Do wyliczenia wskaźnika wykorzystywane są dane dotyczące mieszkań w nowych budynkach
mieszkalnych; nie są tu uwzględniane mieszkania:
– usytuowane w nowych budynkach niemieszkalnych lub zbiorowego zamieszkania;
– powstałe w wyniku rozbudowy lub przebudowy budynków istniejących (mieszkalnych, niemieszkalnych, bądź zbiorowego zamieszkania);
– uzyskane z adaptacji na cele mieszkalne lokali niemieszkalnych;
– powstałe wskutek podziału lub łączenia istniejących lokali mieszkalnych (np. podział jednego większego mieszkania na kilka mniejszych).

Numer wskaźnika: 17

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Udział (w %) budownictwa wielorodzinnego w łącznej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania

Obszar tematyczny

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego

Opis wskaźnika

Procentowy udział liczby (w sztukach) mieszkań (lokali mieszkalnych) oddanych do użytkowania
w nowych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (tzn. o trzech i więcej mieszkaniach) w łącznej
liczbie (w sztukach) mieszkań oddanych do użytkowania w nowych budynkach mieszkalnych – w danym roku na badanym obszarze.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi. W budynkach mieszkalnych bliźniaczych i szeregowych za odrębny budynek należy uważać każdy segment
zawierający odrębne wyjście na działkę, ulicę lub ogród. Budynek mieszkalny to budynek przeznaczony na cele mieszkalne, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale
mieszkalne co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia, z wyjątkiem
budynku mieszkalno-inwentarskiego lub mieszkalno-gospodarskiego.
Do wyliczenia wskaźnika wykorzystywane są wyłącznie dane o liczbie mieszkań oddanych do użytkowania w nowych budynkach mieszkalnych.
Budownictwo wielorodzinne to budownictwo związane z powstawaniem budynków mieszkalnych
wielomieszkaniowych – o trzech i więcej mieszkaniach. Budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
są wszystkie budynki, które Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB – wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 30 grudnia 1999 r.) zalicza do klasy „Budynki o trzech i więcej
mieszkaniach” (klasa PKOB 1122).
Mieszkanie (lokal mieszkalny) jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi – wybudowany lub
przebudowany do celów mieszkalnych – konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej
sieni bądź bezpośrednio z ulicy, podwórza lub ogrodu. Mieszkanie składa się z jednej lub kilku izb
(lub zespołów izb) i pomieszczeń pomocniczych. Izbą jest pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone
od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni nie mniejszej niż 4m2, z bezpośrednim
oświetleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku (do izb
zalicza się pokoje i kuchnie spełniające te kryteria), natomiast do pomieszczeń pomocniczych zalicza
się: przedpokój (sień), hol, łazienkę, ustęp (wc), spiżarnię, garderobę, werandę, schowek i inne pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
mieszkańców. Mieszkania mogą być usytuowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach niemieszkalnych lub zbiorowego zamieszkania, przy czym – w budynkach zbiorowego zamieszkania za mieszkanie uznaje się tylko ten lokal, który przeznaczony jest na stałe zamieszkiwanie właściciela, zarządcy lub pracowników obiektu i ich rodzin, prowadzących odrębne gospodarstwa
domowe.
Przez mieszkanie oddane do użytkowania należy rozumieć mieszkanie, którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił
sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie (w drodze
decyzji) od organu nadzoru budowlanego, przy czym mogą to być mieszkania w budynkach nowych,
jak i mieszkania powstałe wskutek rozbudowy lub przebudowy budynków istniejących, albo adaptacji
lokali niemieszkalnych na cele mieszkalne. Organem nadzoru budowlanego (pierwszej instancji)
właściwym dla zgłoszenia zakończenia budowy mieszkania jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, a w niektórych wypadkach – wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (np. w przypadku budynków usytuowanych na terenach zamkniętych).

Źródła danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Urząd Statystyczny w Lublinie – (czerwiec roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

% (procent)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Do wyliczenia wskaźnika wykorzystywane są dane dotyczące mieszkań w nowych budynkach
mieszkalnych; nie są tu uwzględniane mieszkania:
– usytuowane w nowych budynkach niemieszkalnych lub zbiorowego zamieszkania;
– powstałe w wyniku rozbudowy lub przebudowy budynków istniejących (mieszkalnych, niemieszkalnych, bądź zbiorowego zamieszkania);
– uzyskane z adaptacji na cele mieszkalne lokali niemieszkalnych;
– powstałe wskutek podziału lub łączenia istniejących lokali mieszkalnych (np. podział jednego większego mieszkania na kilka mniejszych).

Numer wskaźnika: 18

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba istniejących mieszkań ogółem (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – zasoby mieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) istniejących mieszkań ogółem w danym roku na badanym obszarze

Wyjaśnienia
metodologiczne

Zasoby mieszkaniowe to ogół mieszkań zamieszkanych i nie zamieszkanych znajdujących się
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Mieszkanie (lokal mieszkalny) jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi – wybudowany lub
przebudowany do celów mieszkalnych – konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej
sieni bądź bezpośrednio z ulicy, podwórza lub ogrodu. Mieszkanie składa się z jednej lub kilku izb
(lub zespołów izb) i pomieszczeń pomocniczych. Izbą jest pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone
od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni nie mniejszej niż 4m2, z bezpośrednim
oświetleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku (do izb
zalicza się pokoje i kuchnie spełniające te kryteria), natomiast do pomieszczeń pomocniczych zalicza
się: przedpokój (sień), hol, łazienkę, ustęp (wc), spiżarnię, garderobę, werandę, schowek i inne pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
mieszkańców. Mieszkania mogą być usytuowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach niemieszkalnych lub zbiorowego zamieszkania, przy czym – w budynkach zbiorowego zamieszkania za mieszkanie uznaje się tylko ten lokal, który przeznaczony jest na stałe zamieszkiwanie właściciela, zarządcy lub pracowników obiektu i ich rodzin, prowadzących odrębne gospodarstwa
domowe.

Źródło (źródła) danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi”

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (październik roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

0 (bez miejsc po przecinku)

Uwagi

Do zasobów mieszkaniowych nie zalicza się obiektów zbiorowego zamieszkania (tj. hoteli pracowniczych, domów studenckich, burs i internatów, domów pomocy społecznej), pomieszczeń prowizorycznych oraz obiektów ruchomych (tzn. barakowozów, wagonów kolejowych, barek i statków).
Stan początkowy bilansu na dzień 1 stycznia, skorygowany zmianami wynikającymi z podziału administracyjnego kraju ogłoszonymi w „Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego o zmianach
w podziale terytorialnym kraju", co roku jest z jednej strony powiększony o przyrost mieszkań z nowego budownictwa, a z drugiej strony pomniejszony o ubytki zasobów mieszkaniowych. Ustalony w
wyniku tych zmian stan zasobów na koniec roku sprawozdawczego jest automatycznie stanem
otwarcia bilansu dla roku następnego.

Numer wskaźnika: 19

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa istniejących mieszkań ogółem (w tys. m²)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – zasoby mieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa istniejących mieszkań ogółem (w tys. m²) w danym roku na badanym obszarze

Wyjaśnienia
metodologiczne

Zasoby mieszkaniowe to ogół mieszkań zamieszkanych i nie zamieszkanych znajdujących się
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Mieszkanie (lokal mieszkalny) jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi – wybudowany lub
przebudowany do celów mieszkalnych – konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej
sieni bądź bezpośrednio z ulicy, podwórza lub ogrodu. Mieszkanie składa się z jednej lub kilku izb
(lub zespołów izb) i pomieszczeń pomocniczych. Izbą jest pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone
od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni nie mniejszej niż 4m2, z bezpośrednim
oświetleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku (do izb
zalicza się pokoje i kuchnie spełniające te kryteria), natomiast do pomieszczeń pomocniczych zalicza
się: przedpokój (sień), hol, łazienkę, ustęp (wc), spiżarnię, garderobę, werandę, schowek i inne pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
mieszkańców. Mieszkania mogą być usytuowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach niemieszkalnych lub zbiorowego zamieszkania, przy czym – w budynkach zbiorowego zamieszkania za mieszkanie uznaje się tylko ten lokal, który przeznaczony jest na stałe zamieszkiwanie właściciela, zarządcy lub pracowników obiektu i ich rodzin, prowadzących odrębne gospodarstwa
domowe.
Przez powierzchnię użytkową mieszkania rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń
w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym, w którym znajduje się tylko jedno mieszkanie, tj. pokoi,
kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek, ubikacji, obudowanej werandy, ganku,
garderoby oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców (pracownie artystyczne, pomieszczenia rekreacyjne itp.), bez względu na ich przeznaczenie
i sposób użytkowania; nie zalicza się do powierzchni użytkowej mieszkania powierzchni: balkonów,
tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic
i komórek przeznaczonych na przechowywanie opału, garaży, hydroforni i kotłowni.

Źródło (źródła) danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi”

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (październik roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

tys. m2 (tysiąc metrów kwadratowych)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Do zasobów mieszkaniowych nie zalicza się obiektów zbiorowego zamieszkania (tj. hoteli pracowniczych, domów studenckich, burs i internatów, domów pomocy społecznej), pomieszczeń prowizorycznych oraz obiektów ruchomych (tzn. barakowozów, wagonów kolejowych, barek i statków).
Stan początkowy bilansu na dzień 1 stycznia, skorygowany zmianami wynikającymi z podziału administracyjnego kraju ogłoszonymi w „Komunikacie GUS o zmianach w podziale terytorialnym kraju",
co roku jest z jednej strony powiększony o przyrost mieszkań z nowego budownictwa, a z drugiej
strony pomniejszony o ubytki zasobów mieszkaniowych. Ustalony w wyniku tych zmian stan zasobów na koniec roku sprawozdawczego jest automatycznie stanem otwarcia bilansu dla roku następnego.

Numer wskaźnika: 20

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba istniejących mieszkań w przeliczeniu na 1 tys. ludności

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – zasoby mieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba istniejących mieszkań ogółem w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na
1 000 ludności na badanym obszarze

Wyjaśnienia
metodologiczne

Zasoby mieszkaniowe to ogół mieszkań zamieszkanych i nie zamieszkanych znajdujących się
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Mieszkanie (lokal mieszkalny) jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi – wybudowany lub
przebudowany do celów mieszkalnych – konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej
sieni bądź bezpośrednio z ulicy, podwórza lub ogrodu. Mieszkanie składa się z jednej lub kilku izb
(lub zespołów izb) i pomieszczeń pomocniczych. Izbą jest pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone
od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni nie mniejszej niż 4m2, z bezpośrednim
oświetleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku (do izb
zalicza się pokoje i kuchnie spełniające te kryteria), natomiast do pomieszczeń pomocniczych zalicza
się: przedpokój (sień), hol, łazienkę, ustęp (wc), spiżarnię, garderobę, werandę, schowek i inne pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
mieszkańców. Mieszkania mogą być usytuowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach niemieszkalnych lub zbiorowego zamieszkania, przy czym – w budynkach zbiorowego zamieszkania za mieszkanie uznaje się tylko ten lokal, który przeznaczony jest na stałe zamieszkiwanie właściciela, zarządcy lub pracowników obiektu i ich rodzin, prowadzących odrębne gospodarstwa
domowe.
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie istniejących mieszkań: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi”
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie istniejących mieszkań: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (październik roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Do zasobów mieszkaniowych nie zalicza się obiektów zbiorowego zamieszkania (tj. hoteli pracowniczych, domów studenckich, burs i internatów, domów pomocy społecznej), pomieszczeń prowizorycznych oraz obiektów ruchomych (tzn. barakowozów, wagonów kolejowych, barek i statków).
Stan początkowy bilansu na dzień 1 stycznia, skorygowany zmianami wynikającymi z podziału administracyjnego kraju ogłoszonymi w „Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego o zmianach
w podziale terytorialnym kraju", co roku jest z jednej strony powiększony o przyrost mieszkań z nowego budownictwa, a z drugiej strony pomniejszony o ubytki zasobów mieszkaniowych. Ustalony w
wyniku tych zmian stan zasobów na koniec roku sprawozdawczego jest automatycznie stanem
otwarcia bilansu dla roku następnego.
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 21

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa istniejących mieszkań w przeliczeniu na 1 tys. ludności

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – zasoby mieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa istniejących mieszkań ogółem w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1 000 ludności na badanym obszarze.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Zasoby mieszkaniowe to ogół mieszkań zamieszkanych i nie zamieszkanych znajdujących się
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Mieszkanie (lokal mieszkalny) jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi – wybudowany lub
przebudowany do celów mieszkalnych – konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej
sieni bądź bezpośrednio z ulicy, podwórza lub ogrodu. Mieszkanie składa się z jednej lub kilku izb
(lub zespołów izb) i pomieszczeń pomocniczych. Izbą jest pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone
od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni nie mniejszej niż 4m2, z bezpośrednim
oświetleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku (do izb
zalicza się pokoje i kuchnie spełniające te kryteria), natomiast do pomieszczeń pomocniczych zalicza
się: przedpokój (sień), hol, łazienkę, ustęp (wc), spiżarnię, garderobę, werandę, schowek i inne pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
mieszkańców. Mieszkania mogą być usytuowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach niemieszkalnych lub zbiorowego zamieszkania, przy czym – w budynkach zbiorowego zamieszkania za mieszkanie uznaje się tylko ten lokal, który przeznaczony jest na stałe zamieszkiwanie właściciela, zarządcy lub pracowników obiektu i ich rodzin, prowadzących odrębne gospodarstwa
domowe.
Przez powierzchnię użytkową mieszkania rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń
w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym, w którym znajduje się tylko jedno mieszkanie, tj. pokoi,
kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek, ubikacji, obudowanej werandy, ganku,
garderoby oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców (pracownie artystyczne, pomieszczenia rekreacyjne itp.), bez względu na ich przeznaczenie
i sposób użytkowania; nie zalicza się do powierzchni użytkowej mieszkania powierzchni: balkonów,
tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic
i komórek przeznaczonych na przechowywanie opału, garaży, hydroforni i kotłowni.
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o powierzchni użytkowej istniejących mieszkań: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi”
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o powierzchni użytkowej istniejących mieszkań: Główny Urząd Statystyczny –
Bank Danych Lokalnych (październik roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

m2 (metr kwadratowy)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Do zasobów mieszkaniowych nie zalicza się obiektów zbiorowego zamieszkania (tj. hoteli pracowniczych, domów studenckich, burs i internatów, domów pomocy społecznej), pomieszczeń prowizorycznych oraz obiektów ruchomych (tzn. barakowozów, wagonów kolejowych, barek i statków).
Stan początkowy bilansu na dzień 1 stycznia, skorygowany zmianami wynikającymi z podziału administracyjnego kraju ogłoszonymi w „Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego o zmianach
w podziale terytorialnym kraju", co roku jest z jednej strony powiększony o przyrost mieszkań z nowego budownictwa, a z drugiej strony pomniejszony o ubytki zasobów mieszkaniowych. Ustalony w
wyniku tych zmian stan zasobów na koniec roku sprawozdawczego jest automatycznie stanem
otwarcia bilansu dla roku następnego.
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 22

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba istniejących mieszkań w przeliczeniu na 1 km 2 powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych.

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – zasoby mieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba istniejących mieszkań w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego obszaru o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Zasoby mieszkaniowe to ogół mieszkań zamieszkanych i nie zamieszkanych znajdujących się
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Mieszkanie (lokal mieszkalny) jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi – wybudowany lub
przebudowany do celów mieszkalnych – konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej
sieni bądź bezpośrednio z ulicy, podwórza lub ogrodu. Mieszkanie składa się z jednej lub kilku izb
(lub zespołów izb) i pomieszczeń pomocniczych. Izbą jest pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone
od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni nie mniejszej niż 4m2, z bezpośrednim
oświetleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku (do izb
zalicza się pokoje i kuchnie spełniające te kryteria), natomiast do pomieszczeń pomocniczych zalicza
się: przedpokój (sień), hol, łazienkę, ustęp (wc), spiżarnię, garderobę, werandę, schowek i inne pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
mieszkańców. Mieszkania mogą być usytuowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach niemieszkalnych lub zbiorowego zamieszkania, przy czym – w budynkach zbiorowego zamieszkania za mieszkanie uznaje się tylko ten lokal, który przeznaczony jest na stałe zamieszkiwanie właściciela, zarządcy lub pracowników obiektu i ich rodzin, prowadzących odrębne gospodarstwa
domowe.
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródła danych

Dane o istniejących mieszkaniach: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne;
Dostępność danych o liczbie istniejących mieszkań: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (październik roku następnego)
Dostępność danych o powierzchni geodezyjnej: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne,
Główny Urząd Statystyczny; od roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(czerwiec roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Do zasobów mieszkaniowych nie zalicza się obiektów zbiorowego zamieszkania (tj. hoteli pracowniczych, domów studenckich, burs i internatów, domów pomocy społecznej), pomieszczeń prowizorycznych oraz obiektów ruchomych (tzn. barakowozów, wagonów kolejowych, barek i statków).
Stan początkowy bilansu na dzień 1 stycznia, skorygowany zmianami wynikającymi z podziału administracyjnego kraju ogłoszonymi w „Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego o zmianach
w podziale terytorialnym kraju", co roku jest z jednej strony powiększony o przyrost mieszkań z nowego budownictwa, a z drugiej strony pomniejszony o ubytki zasobów mieszkaniowych. Ustalony
w wyniku tych zmian stan zasobów na koniec roku sprawozdawczego jest automatycznie stanem
otwarcia bilansu dla roku następnego.
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 23

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa istniejących mieszkań w przeliczeniu na 1 km 2 powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – zasoby mieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa istniejących mieszkań na badanym obszarze w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego obszaru o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane

Wyjaśnienia
metodologiczne

Zasoby mieszkaniowe to ogół mieszkań zamieszkanych i nie zamieszkanych znajdujących się
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Mieszkanie (lokal mieszkalny) jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi – wybudowany lub
przebudowany do celów mieszkalnych – konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, do którego prowadzi niezależne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej
sieni bądź bezpośrednio z ulicy, podwórza lub ogrodu. Mieszkanie składa się z jednej lub kilku izb
(lub zespołów izb) i pomieszczeń pomocniczych. Izbą jest pomieszczenie w mieszkaniu, oddzielone
od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni nie mniejszej niż 4m2, z bezpośrednim
oświetleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie zewnętrznej budynku (do izb
zalicza się pokoje i kuchnie spełniające te kryteria), natomiast do pomieszczeń pomocniczych zalicza
się: przedpokój (sień), hol, łazienkę, ustęp (wc), spiżarnię, garderobę, werandę, schowek i inne pomieszczenia znajdujące się w obrębie mieszkania, służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom
mieszkańców. Mieszkania mogą być usytuowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach niemieszkalnych lub zbiorowego zamieszkania, przy czym – w budynkach zbiorowego zamieszkania za mieszkanie uznaje się tylko ten lokal, który przeznaczony jest na stałe zamieszkiwanie właściciela, zarządcy lub pracowników obiektu i ich rodzin, prowadzących odrębne gospodarstwa
domowe.
Przez powierzchnię użytkową mieszkania rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń
w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym, w którym znajduje się tylko jedno mieszkanie, tj. pokoi,
kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek, ubikacji, obudowanej werandy, ganku,
garderoby oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców (pracownie artystyczne, pomieszczenia rekreacyjne itp.), bez względu na ich przeznaczenie
i sposób użytkowania; nie zalicza się do powierzchni użytkowej mieszkania powierzchni: balkonów,
tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic
i komórek przeznaczonych na przechowywanie opału, garaży, hydroforni i kotłowni.
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródło (źródła) danych

Dane o powierzchni użytkowej istniejących mieszkań: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o powierzchni użytkowej istniejących mieszkań: Główny Urząd Statystyczny –
Bank Danych Lokalnych (październik roku następnego)
Dostępność danych o powierzchni geodezyjnej: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne,
Główny Urząd Statystyczny; od roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(czerwiec roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

m2 (metr kwadratowy)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Do zasobów mieszkaniowych nie zalicza się obiektów zbiorowego zamieszkania (tj. hoteli pracowniczych, domów studenckich, burs i internatów, domów pomocy społecznej), pomieszczeń prowizorycznych oraz obiektów ruchomych (tzn. barakowozów, wagonów kolejowych, barek i statków).
Stan początkowy bilansu na dzień 1 stycznia, skorygowany zmianami wynikającymi z podziału administracyjnego kraju ogłoszonymi w „Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego o zmianach
w podziale terytorialnym kraju", co roku jest z jednej strony powiększony o przyrost mieszkań z nowego budownictwa, a z drugiej strony pomniejszony o ubytki zasobów mieszkaniowych. Ustalony w
wyniku tych zmian stan zasobów na koniec roku sprawozdawczego jest automatycznie stanem
otwarcia bilansu dla roku następnego.
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 24

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Gęstość zaludnienia (osoby na 1 km²)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – demografia i migracje

Opis wskaźnika

Liczba ludności zamieszkująca dany obszar przypadająca na 1 km² powierzchni tego obszaru (stan
w dniu 31 XII)

Wyjaśnienia metodologiczne

Ludność opracowano na podstawie:
• bilansów ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy w oparciu o dane Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (dla danych od 2010 r.); dla lat wcześniejszych
(2003-2009) w oparciu o dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002,
• rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - migracje wewnętrzne i zagraniczne na pobyt
stały (od 2006 r. dane są pobierane z rejestru PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji
Ludności),
• sprawozdań urzędów stanu cywilnego - małżeństwa, urodzenia, zgony.
Ludność faktycznie zamieszkała to osoby zameldowane na pobyt stały w danej jednostce administracyjnej i faktycznie tam mieszkające oraz osoby przebywające czasowo i zameldowane w tej jednostce administracyjnej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (do 2005 r. ponad 2 miesiące). Kategoria ta nie uwzględnia osób przybyłych z zagranicy na pobyt czasowy, natomiast ujmuje stałych
mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (bez względu na okres ich nieobecności).
Powierzchnia ogólna obejmuje obszar lądowy kraju łącznie z wodami śródlądowymi (31189 tys.
ha) oraz część morskich wód wewnętrznych (79 tys. ha), tj. należącą do Polski część Zalewu Wiślanego wraz z wodami portów, należącą do Polski część Jeziora Nowowarpieńskiego i część Zalewu
Szczecińskiego wraz ze Świną i Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim wraz z wodami portów, Odrę
pomiędzy Zalewem Szczecińskim a wodami portu Szczecin oraz wody portów Zatoki Gdańskiej i portów graniczących z wodami morza terytorialnego.
Powierzchnia gminy to obszar lądowy łącznie z wodami śródlądowymi a w przypadku terenów położonych w sąsiedztwie morskich wód wewnętrznych także część obszaru tych wód, w granicach
określonych w państwowym rejestrze granic jednostek podziałów terytorialnych kraju.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”
Dane o powierzchni: Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego);
Dostępność danych o powierzchni: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (czerwiec
roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004-2013

Jednostka prezentacji

osoba / 1 km²

Precyzja wartości

0 (bez miejsc po przecinku)

Uwagi

W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku (tu także dane dotyczące budynków mieszkalnych oddanych
do użytkowania) przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
W celu uzyskania dokładniejszego wyniku liczbę ludności na 1 km² w przekroju jednostek podziału
terytorialnego obliczono na podstawie danych o powierzchni wyrażonej w hektarach.

Numer wskaźnika: 25

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Gęstość zaludnienia w stosunku do średniej dla danego województwa (w %)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – demografia i migracje

Opis wskaźnika

Stosunek (w %) liczby ludności faktycznie zamieszkałej dany obszar przypadającej na 1 km² tego
obszaru, do liczby ludności faktycznie zamieszkałej obszar danego województwa przypadającej na
1 km² tego województwa, w danym roku

Wyjaśnienia metodologiczne

Ludność opracowano na podstawie:
• bilansów ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy w oparciu o dane Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (dla danych od 2010 r.); dla lat wcześniejszych
(2003-2009) w oparciu o dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002,
• rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - migracje wewnętrzne i zagraniczne na pobyt
stały (od 2006 r. dane są pobierane z rejestru PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji
Ludności),
• sprawozdań urzędów stanu cywilnego - małżeństwa, urodzenia, zgony.
Ludność faktycznie zamieszkała to osoby zameldowane na pobyt stały w danej jednostce administracyjnej i faktycznie tam mieszkające oraz osoby przebywające czasowo i zameldowane w tej jednostce administracyjnej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące (do 2005 r. ponad 2 miesiące). Kategoria ta nie uwzględnia osób przybyłych z zagranicy na pobyt czasowy, natomiast ujmuje stałych
mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (bez względu na okres ich nieobecności).
Powierzchnia ogólna obejmuje obszar lądowy kraju łącznie z wodami śródlądowymi (31189 tys.
ha) oraz część morskich wód wewnętrznych (79 tys. ha), tj. należącą do Polski część Zalewu Wiślanego wraz z wodami portów, należącą do Polski część Jeziora Nowowarpieńskiego i część Zalewu
Szczecińskiego wraz ze Świną i Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim wraz z wodami portów, Odrę
pomiędzy Zalewem Szczecińskim a wodami portu Szczecin oraz wody portów Zatoki Gdańskiej i portów graniczących z wodami morza terytorialnego.
Powierzchnia gminy to obszar lądowy łącznie z wodami śródlądowymi a w przypadku terenów położonych w sąsiedztwie morskich wód wewnętrznych także część obszaru tych wód, w granicach
określonych w państwowym rejestrze granic jednostek podziałów terytorialnych kraju.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”
Dane o powierzchni: Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)
Dostępność danych o powierzchni: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (czerwiec
roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004-2013

Jednostka prezentacji

% (procent)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

W celu uzyskania dokładniejszego wyniku liczbę ludności na 1 km² w przekroju jednostek podziału
terytorialnego obliczono na podstawie danych o powierzchni wyrażonej w hektarach.

Numer wskaźnika: 26

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Migracje (zameldowania na pobyt stały) z rdzenia obszaru funkcjonalnego MOF OW do jego
strefy zewnętrznej – ogółem (w osobach)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – demografia i migracje

Opis wskaźnika

Liczba osób przemeldowanych na pobyt stały z rdzenia obszaru funkcjonalnego MOF OW do jego
strefy zewnętrznej

Wyjaśnienia metodologiczne

Migracje - przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu.
Dane o migracjach podawane są na podstawie pełnej ewidencji osób migrujących prowadzonej
przez gminy (na mocy art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych, tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). Osoby zmieniające miejsce
zamieszkania wypełniają druki meldunkowe w gminach o:
- zgłoszeniu pobytu stałego (migracje wewnętrzne i imigracja na pobyt stały),
- zgłoszeniu wymeldowania z pobytu stałego w związku z wyjazdem za granicę (emigracja na pobyt
stały),
- zgłoszeniu pobytu czasowego (migracje wewnętrzne i imigracja na pobyt czasowy),
- zgłoszenie wyjazdu czasowego za granicę (emigracja na pobyt czasowy).
Migracje wewnętrzne ludności - zmiany miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego)
w obrębie kraju, polegające na przekroczeniu granicy administracyjnej gminy w celu osiedlenia się
na stałe (lub pobyt czasowy) oraz przemeldowanie z pobytu czasowego na pobyt stały w danej miejscowości, jeśli poprzednie miejsce zamieszkania znajdowało się w innej gminie. Migracje wewnętrzne ludności nie uwzględniają zmian adresu w granicach tej samej jednostki, gdyż takie przemieszczenie nie powoduje zmiany w liczbie i strukturze ludności tej jednostki.

Źródło (źródła) danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Migracje wewnętrzne ludności”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Urząd Statystyczny w Olsztynie (czerwiec roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004-2013

Jednostka prezentacji

os. (osoba)

Precyzja wartości

0 (bez miejsc po przecinku)

Uwagi

Numer wskaźnika: 27

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Migracje (zameldowania na pobyt stały) z rdzenia obszaru funkcjonalnego MOF OW do jego
strefy zewnętrznej – w przeliczeniu na 1 tys. ludności zamieszkałej w danym województwie
(w osobach)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – demografia i migracje

Opis wskaźnika

Liczba osób przemeldowanych na pobyt stały z rdzenia obszaru funkcjonalnego MOF OW do jego
strefy zewnętrznej w przeliczeniu na 1000 ludności faktycznie zamieszkałej w danym województwie,
wg stanu na 30 VI danego roku.

Wyjaśnienia metodologiczne

Migracje – przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu.
Dane o migracjach podawane są na podstawie pełnej ewidencji osób migrujących prowadzonej
przez gminy (na mocy Art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych, tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). Osoby zmieniające miejsce
zamieszkania wypełniają druki meldunkowe w gminach o:
- zgłoszeniu pobytu stałego (migracje wewnętrzne i imigracja na pobyt stały)
- zgłoszeniu wymeldowania z pobytu stałego w związku z wyjazdem za granicę (emigracja na pobyt
stały)
- zgłoszeniu pobytu czasowego (migracje wewnętrzne i imigracja na pobyt czasowy)
- zgłoszenie wyjazdu czasowego za granicę (emigracja na pobyt czasowy).
Migracje wewnętrzne ludności – zmiany miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego)
w obrębie kraju, polegające na przekroczeniu granicy administracyjnej gminy w celu osiedlenia się
na stałe (lub pobyt czasowy) oraz przemeldowanie z pobytu czasowego na pobyt stały w danej miejscowości, jeśli poprzednie miejsce zamieszkania znajdowało się w innej gminie. Migracje wewnętrzne ludności nie uwzględniają zmian adresu w granicach tej samej jednostki, gdyż takie przemieszczenie nie powoduje zmiany w liczbie i strukturze ludności tej jednostki.
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o migracjach: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Migracje wewnętrzne ludności”;
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne;
Dostępność danych o migracjach: Urząd Statystyczny w Olsztynie (czerwiec roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004-2013

Jednostka prezentacji

os. (osoba)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 28

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba gospodarstw rolnych ogółem (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – gospodarka

Opis wskaźnika

Liczba gospodarstw rolnych (w szt.) według siedziby gospodarstwa rolnego
Gospodarstwo rolne to jednostka wyodrębniona pod względem technicznym i ekonomicznym, posiadająca odrębne kierownictwo (użytkownik lub zarządzający) i prowadząca działalność rolniczą.

Wyjaśnienia metodologiczne

Do działalności rolniczej zaliczamy działalność związaną z uprawą roślin, która obejmuje: wszystkie
uprawy rolne (w tym grzyby jadalne), warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych oraz chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, tj. bydła, owiec,
kóz, koni, świń, drobiu, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, dzikich zwierząt utrzymywanych
w gospodarstwie dla produkcji mięsa (np. dziki sarny daniele) i pszczół, a także działalność polegającą na utrzymaniu użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej (zgodnie z normami).
Gospodarstwa rolne nie obejmują posiadaczy użytków rolnych nie prowadzących działalności rolniczej oraz posiadaczy użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha prowadzących działalność rolniczą
o małej skali.

Źródło (źródła) danych

Główny Urząd Statystyczny, Powszechny Spis Rolny 2010

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR 2010), stan na dzień 30 czerwca 2010 r. o godzinie 24.00.
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Rok 2010

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

0 (bez miejsc po przecinku)

Uwagi

Numer wskaźnika: 29

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba gospodarstw rolnych w przeliczeniu na 1 tys. ludności (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – gospodarka

Opis wskaźnika

Stosunek liczby gospodarstw rolnych (w szt.) według siedziby gospodarstwa rolnego wg stanu na
30 VI 2010 r. w przeliczeniu na 1000 ludności „faktycznie” zamieszkałej – wg stanu na dzień
30 VI 2010 r.
Gospodarstwo rolne to jednostka wyodrębniona pod względem technicznym i ekonomicznym, posiadająca odrębne kierownictwo (użytkownik lub zarządzający) i prowadząca działalność rolniczą.

Wyjaśnienia metodologiczne

Do działalności rolniczej zaliczamy działalność związaną z uprawą roślin, która obejmuje: wszystkie
uprawy rolne (w tym grzyby jadalne), warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych oraz chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, tj. bydła, owiec,
kóz, koni, świń, drobiu, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, dzikich zwierząt utrzymywanych
w gospodarstwie dla produkcji mięsa (np. dziki sarny daniele) i pszczół, a także działalność polegającą na utrzymaniu użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej (zgodnie z normami).
Gospodarstwa rolne nie obejmują posiadaczy użytków rolnych nie prowadzących działalności rolniczej oraz posiadaczy użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha prowadzących działalność rolniczą
o małej skali.
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie gospodarstw rolnych: Główny Urząd Statystyczny, Powszechny Spis Rolny 2010
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”
Częstotliwość danych o liczbie gospodarstw rolnych: Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR 2010)
stan na dzień 30 czerwca 2010 r. o godzinie 24.00.

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość danych o liczbie ludności: dane roczne
Dostępność danych o liczbie gospodarstw rolnych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Rok 2010

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Zgodnie z zasadami polskiej statystyki publicznej zjawisko przedstawione według stanu na dzień
30 VI (liczba gospodarstw rolnych) zostaje odniesione do liczby ludności również według stanu na
30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 30

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – gospodarka

Opis wskaźnika

Stosunek liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON bez osób
prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie (w szt.) według stanu na 31 XII w przeliczeniu na 1 tys. ludności według stanu na dzień 31 XII.
Podmiot gospodarki narodowej – osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Wyjaśnienia metodologiczne

Rejestr REGON (Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej) prowadzony jest
przez Prezesa GUS. Zasady prowadzenia rejestru REGON określają przepisy ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej w tym wzorów wniosków, ankiet
i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69,
poz. 763 z późniejszymi zmianami).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie podmiotów: Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON
prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie podmiotów: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(marzec roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004-2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Przy przeliczaniu na 1000 ludności danych dotyczących podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze Regon według stanu w końcu roku przyjęto liczbę ludności według stanu
w dniu 31 XlI,
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 31

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców w stosunku do średniej dla danego województwa (w %)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – gospodarka

Opis wskaźnika

Stosunek liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON bez osób
prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie w przeliczeniu na 1000 ludności na badanym
obszarze województwa i w całym województwie.

Wyjaśnienia metodologiczne

Podmiot gospodarki narodowej – osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Rejestr REGON (Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej) prowadzony jest
przez Prezesa GUS. Zasady prowadzenia rejestru REGON określają przepisy ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej w tym wzorów wniosków, ankiet
i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69,
poz. 763 z późniejszymi zmianami).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie podmiotów: Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON
prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie podmiotów: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(marzec roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004-2013

Jednostka prezentacji

% (procent)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Przy przeliczaniu na 1000 ludności danych dotyczących podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze Regon według stanu w końcu roku przyjęto liczbę ludności według stanu
w dniu 31 XlI,
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 32

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Udział podmiotów gospodarki narodowej w sekcjach J-R (wg PKD 2007) w łącznej liczbie podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON (w %)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – gospodarka

Opis wskaźnika

Stosunek liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON w sekcjach
J-R (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007) bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie do liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON ogółem.
Podmiot gospodarki narodowej – osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Rejestr REGON (Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej) prowadzony jest
przez Prezesa GUS. Zasady prowadzenia rejestru REGON określają przepisy ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej w tym wzorów wniosków, ankiet
i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69,
poz. 763 z późniejszymi zmianami).

Wyjaśnienia metodologiczne

Opracowana w ramach "Operacji 2007" Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) ( Dz.U. 251, poz.1885).
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ( Dz.U. 251,
poz.1885). PKD 2007 została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej
NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia
WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dziennik Urzędowy UE L 393/1 z dnia
30.12.2006).
Sekcje J-R według PKD 2007: Sekcja J Informacja i komunikacja, Sekcja K Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa, Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca, Sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, Sekcja P Edukacja, Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Źródło (źródła) danych

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych : Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (marzec roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2009-2013

Jednostka prezentacji

% (procent)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Numer wskaźnika: 33

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Wskaźnik udziału podmiotów gospodarki narodowej w sekcjach J-R (wg PKD 2007) w łącznej
liczbie podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w stosunku do wartości tego
wskaźnika dla rdzenia obszaru funkcjonalnego MOF OW (w %)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – gospodarka

Opis wskaźnika

Stosunek liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON w sekcjach
J-R (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007) bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie do liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON ogółem w odniesieniu do wartości tego wskaźnika dla rdzenia obszaru funkcjonalnego
MOF OW.
Podmiot gospodarki narodowej – osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Rejestr REGON (Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej) prowadzony jest
przez Prezesa GUS. Zasady prowadzenia rejestru REGON określają przepisy ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej w tym wzorów wniosków, ankiet
i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69,
poz. 763 z późniejszymi zmianami).

Wyjaśnienia metodologiczne

Opracowana w ramach "Operacji 2007" Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) ( Dz.U. 251, poz.1885).
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ( Dz.U. 251,
poz.1885). PKD 2007 została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej
NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia
WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dziennik Urzędowy UE L 393/1 z dnia
30.12.2006).
Sekcje J-R według PKD 2007: Sekcja J Informacja i komunikacja, Sekcja K Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa, Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca, Sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, Sekcja P Edukacja, Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Źródło (źródła) danych

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (marzec roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2009-2013

Jednostka prezentacji

% (procent)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Numer wskaźnika: 34

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (Grupa PKOB 121) oddanych do użytkowania – ogółem (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych
do użytkowania w danym roku na badanym obszarze

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki hoteli i zakwaterowania turystycznego to budynki należące do Grupy 121 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170).
Grupa ta obejmuje: hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez oraz samodzielne restauracje i bary (Klasa Budynki hoteli), a także
schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego (Klasa Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe).

Źródło (źródła) danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność
danych:
Główny
(maj roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

0 (bez miejsc po przecinku)

Uwagi

Dane o liczbie budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowanych).

Urząd

Statystyczny

–

Bank

Danych

Lokalnych

Numer wskaźnika: 35

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (Grupa
PKOB 121) oddanych do użytkowania – ogółem (w tys. m2)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa (w tys. m2) budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania w danym roku na badanym obszarze

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki hoteli i zakwaterowania turystycznego to budynki należące do Grupy 121 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170).
Grupa ta obejmuje: hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez oraz samodzielne restauracje i bary (Klasa Budynki hoteli), a także
schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego (Klasa Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe).
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku (w
świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).

Źródło (źródła) danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność
danych:
Główny
(maj roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

tys. m2 (tysiąc metrów kwadratowych)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych oraz budynków rozbudowanych.

Urząd

Statystyczny

–

Bank

Danych

Lokalnych

Numer wskaźnika: 36

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (Grupa PKOB 121) oddanych do użytkowania – w przeliczeniu na 1 tys. ludności (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do
użytkowania w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1000 ludności na badanym obszarze

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi
normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od innych wolną
przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub
do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz spełniających różne
funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił
sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie - w drodze
decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki hoteli i zakwaterowania turystycznego to budynki należące do Grupy 121 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta
obejmuje: hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez oraz samodzielne restauracje i bary (Klasa Budynki hoteli), a także schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego (Klasa Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt
stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach
2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010 roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y) dostępności
danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego: Główny
Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziom(y) dostępności terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania
dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowanych).
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na 1 tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 37

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (Grupa
PKOB 121) oddanych do użytkowania – w przeliczeniu na 1 tys. ludności (w m2)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do
użytkowania w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1000 ludności na badanym obszarze

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki hoteli i zakwaterowania turystycznego to budynki należące do Grupy 121 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa
ta obejmuje: hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez oraz samodzielne restauracje i bary (Klasa Budynki hoteli), a także schroniska
młodzieżowe, schroniska górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki
zakwaterowania turystycznego (Klasa Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe).
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na
pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach
2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010 roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o powierzchni budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o powierzchni budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego:
Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

m2 (metr kwadratowy)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych
do użytkowania dotyczą budynków nowych oraz budynków rozbudowanych.
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na 1 tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 38

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (Grupa PKOB 121) oddanych do użytkowania – w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej użytków rolnych
oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych
do użytkowania w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego obszaru o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki hoteli i zakwaterowania turystycznego to budynki należące do Grupy 121 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170).
Grupa ta obejmuje: hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez oraz samodzielne restauracje i bary (Klasa Budynki hoteli), a także
schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego (Klasa Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe).
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego: Główny
Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o powierzchni geodezyjnej: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne,
Główny Urząd Statystyczny; od roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(czerwiec roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowanych).
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 39

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (Grupa
PKOB 121) oddanych do użytkowania – w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej użytków rolnych oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w m2)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do
użytkowania w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej
badanego obszaru o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki hoteli i zakwaterowania turystycznego to budynki należące do Grupy 121 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170).
Grupa ta obejmuje: hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez oraz samodzielne restauracje i bary (Klasa Budynki hoteli), a także
schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego (Klasa Budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe).
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródło (źródła) danych

Dane o powierzchni budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o powierzchni budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego:
Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o powierzchni geodezyjnej: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne,
Główny Urząd Statystyczny; od roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(czerwiec roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

m2 (metr kwadratowy)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej budynków hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych oraz budynków rozbudowanych.
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 40

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków biurowych (Grupa PKOB 122) oddanych do użytkowania – ogółem (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków biurowych oddanych do użytkowania w danym roku na badanym obszarze

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki biurowe to budynki należące do Grupy 122 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
(PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112,
poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw,
itp. lokali administracyjnych oraz budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów.

Źródło (źródła) danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność
danych:
Główny
(maj roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

0 (bez miejsc po przecinku)

Uwagi

Dane o liczbie budynków biurowych oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowanych).

Urząd

Statystyczny

–

Bank

Danych

Lokalnych

Numer wskaźnika: 41

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków biurowych (Grupa PKOB 122) oddanych do użytkowania
– ogółem (w tys. m2)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa (w tys. m2) budynków biurowych oddanych do użytkowania w danym roku
na badanym obszarze

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki biurowe to budynki należące do Grupy 122 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
(PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112,
poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw,
itp. lokali administracyjnych oraz budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów.
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).

Źródło (źródła) danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność
danych:
Główny
(maj roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

tys. m2 (tysiąc metrów kwadratowych)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej budynków biurowych oddanych do użytkowania dotyczą budynków
nowych oraz budynków rozbudowanych.

Urząd

Statystyczny

–

Bank

Danych

Lokalnych

Numer wskaźnika: 42

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków biurowych (Grupa PKOB 122) oddanych do użytkowania – w przeliczeniu na
1 tys. ludności (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków biurowych oddanych do użytkowania w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1000 ludności na badanym obszarze

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi
normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od innych wolną
przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub
do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz spełniających różne
funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił
sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie - w drodze
decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki biurowe to budynki należące do Grupy 122 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
(PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz.
1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje budynki wykorzystywane
jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.:
budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw, itp. lokali administracyjnych oraz budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów.
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt
stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach
2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010 roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie budynków biurowych: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na
budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y) dostępności
danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie budynków biurowych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj roku
następnego)

Poziom(y) dostępności terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie budynków biurowych oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowanych).
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na 1 tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 43

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków biurowych (Grupa PKOB 122) oddanych do użytkowania –
w przeliczeniu na 1 tys. ludności (w m2)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków biurowych oddanych do użytkowania w danym roku na badanym
obszarze w przeliczeniu na 1000 ludności na badanym obszarze

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki biurowe to budynki należące do Grupy 122 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
(PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112,
poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw,
itp. lokali administracyjnych oraz budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów.
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na
pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach
2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010 roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o powierzchni budynków biurowych: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o powierzchni budynków biurowych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych
Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

m2 (metr kwadratowy)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej budynków biurowych oddanych do użytkowania dotyczą budynków
nowych oraz budynków rozbudowanych.
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na 1 tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 44

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków biurowych (Grupa PKOB 122) oddanych do użytkowania – w przeliczeniu
na 1 km2 powierzchni geodezyjnej użytków rolnych oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków biurowych oddanych do użytkowania w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego obszaru o kierunkach
wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki biurowe to budynki należące do Grupy 122 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
(PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112,
poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw,
itp. lokali administracyjnych oraz budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów.
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie budynków biurowych: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na
budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie budynków biurowych: Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o powierzchni geodezyjnej: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne,
Główny Urząd Statystyczny; od roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(czerwiec roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie budynków biurowych oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowanych).
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 45

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków biurowych (Grupa PKOB 122) oddanych do użytkowania
– w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej użytków rolnych oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w m2)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków biurowych oddanych do użytkowania w danym roku na badanym
obszarze w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego obszaru o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki biurowe to budynki należące do Grupy 122 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
(PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112,
poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw,
itp. lokali administracyjnych oraz budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów.
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródło (źródła) danych

Dane o powierzchni budynków biurowych: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o powierzchni budynków biurowych: Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych
Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o powierzchni geodezyjnej: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne,
Główny Urząd Statystyczny; od roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(czerwiec roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

m2 (metr kwadratowy)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej budynków biurowych oddanych do użytkowania dotyczą budynków
nowych oraz budynków rozbudowanych.
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 46

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków handlowo-usługowych (Grupa PKOB 123) oddanych do użytkowania – ogółem (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w danym
roku na badanym obszarze

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki handlowo-usługowe to budynki należące do Grupy 123 Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje:
centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, stacje paliw, stacje obsługi, apteki itp.

Źródło (źródła) danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność
danych:
Główny
(maj roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

0 (bez miejsc po przecinku)

Uwagi

Dane o liczbie budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowanych).

Urząd

Statystyczny

–

Bank

Danych

Lokalnych

Numer wskaźnika: 47

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków handlowo-usługowych (Grupa PKOB 123) oddanych do
użytkowania – ogółem (w tys. m²)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa (w tys. m2) budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w
danym roku na badanym obszarze

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki handlowo-usługowe to budynki należące do Grupy 123 Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje:
centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, stacje paliw, stacje obsługi, apteki itp.
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).

Źródło (źródła) danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność
danych:
Główny
(maj roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

tys. m2 (tysiąc metrów kwadratowych)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania dotyczą
budynków nowych oraz budynków rozbudowanych.

Urząd

Statystyczny

–

Bank

Danych

Lokalnych

Numer wskaźnika: 48

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków handlowo-usługowych (Grupa PKOB 123) oddanych do użytkowania –
w przeliczeniu na 1 tys. ludności (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w danym
roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1000 ludności na badanym obszarze

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki handlowo-usługowe to budynki należące do Grupy 123 Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje:
centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, stacje paliw, stacje obsługi, apteki itp.
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych z
uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi.
W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności był
opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010 roku
bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie budynków handlowo-usługowych: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane
pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie budynków handlowo-usługowych: Główny Urząd Statystyczny – Bank
Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowanych).
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na 1 tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 49

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków handlowo-usługowych (Grupa PKOB 123) oddanych do
użytkowania – w przeliczeniu na 1 tys. ludności (w m²)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w danym roku
na badanym obszarze w przeliczeniu na 1000 ludności na badanym obszarze.

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki handlowo-usługowe to budynki należące do Grupy 123 Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje:
centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, stacje paliw, stacje obsługi, apteki itp.
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o powierzchni budynków handlowo-usługowych: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o powierzchni budynków handlowo-usługowych: Główny Urząd Statystyczny –
Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

m2 (metr kwadratowy)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania dotyczą
budynków nowych oraz budynków rozbudowanych.
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na 1 tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 50

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków handlowo-usługowych (Grupa PKOB 123) oddanych do użytkowania –
w przeliczeniu na 1 km² powierzchni geodezyjnej użytków rolnych oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w danym
roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego obszaru
o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki handlowo-usługowe to budynki należące do Grupy 123 Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje:
centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, stacje paliw, stacje obsługi, apteki itp.
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródła danych

Dane o liczbie budynków handlowo-usługowych: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane
pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie budynków handlowo-usługowych: Główny Urząd Statystyczny - Bank
Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o powierzchni geodezyjnej: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne,
Główny Urząd Statystyczny; od roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(czerwiec roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowanych).
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 51

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków handlowo-usługowych (Grupa PKOB 123) oddanych do
użytkowania – w przeliczeniu na 1 km² powierzchni geodezyjnej użytków rolnych oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w m²)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego obszaru o kierunkach
wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki handlowo-usługowe to budynki należące do Grupy 123 Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje:
centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, stacje paliw, stacje obsługi, apteki itp.
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku (w
świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródło (źródła) danych

Dane o powierzchni budynków handlowo-usługowych: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o powierzchni budynków handlowo-usługowych: Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o powierzchni geodezyjnej: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne,
Główny Urząd Statystyczny; od roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(czerwiec roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

m2 (metr kwadratowy)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania dotyczą
budynków nowych oraz budynków rozbudowanych.
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 52

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków transportu i łączności (Grupa PKOB 124) oddanych do użytkowania – ogółem (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków transportu i łączności oddanych do użytkowania w danym
roku na badanym obszarze

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki transportu i łączności to budynki należące do Grupy 124 Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje:
budynki lotnisk, budynki dworców kolejowych, dworców autobusowych i terminali portowych, budynki
stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych, budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki
central telefonicznych, centra telekomunikacyjne itp., hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, "zajezdnie" dla lokomotyw i wagonów, budki telefoniczne, budynki latarni morskich, budynki
kontroli ruchu powietrznego (Klasa Budynki łączności, dworców i terminali) oraz garaże, zadaszone parkingi, budynki do przechowywania rowerów (Klasa Budynki garaży).

Źródło (źródła) danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność
danych:
Główny
(maj roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

0 (bez miejsc po przecinku)

Uwagi

Dane o liczbie budynków transportu i łączności oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych
(bez budynków rozbudowanych).

Urząd

Statystyczny

–

Bank

Danych

Lokalnych

Numer wskaźnika: 53

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków transportu i łączności (Grupa PKOB 124) oddanych do
użytkowania – ogółem (w tys. m²)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa (w tys. m2) budynków transportu i łączności oddanych do użytkowania w danym roku na badanym obszarze

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki transportu i łączności to budynki należące do Grupy 124 Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje:
budynki lotnisk, budynki dworców kolejowych, dworców autobusowych i terminali portowych, budynki
stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych, budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki
central telefonicznych, centra telekomunikacyjne itp., hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, "zajezdnie" dla lokomotyw i wagonów, budki telefoniczne, budynki latarni morskich, budynki
kontroli ruchu powietrznego (Klasa Budynki łączności, dworców i terminali) oraz garaże, zadaszone parkingi, budynki do przechowywania rowerów (Klasa Budynki garaży).
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).

Źródło (źródła) danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność
danych:
Główny
(maj roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

tys. m2 (tysiąc metrów kwadratowych)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej budynków transportu i łączności oddanych do użytkowania dotyczą
budynków nowych oraz budynków rozbudowanych.

Urząd

Statystyczny

–

Bank

Danych

Lokalnych

Numer wskaźnika: 54

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków transportu i łączności (Grupa PKOB 124) oddanych do użytkowania –
w przeliczeniu na 1 tys. ludności (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków transportu i łączności oddanych do użytkowania w danym
roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1000 ludności na badanym obszarze

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki transportu i łączności to budynki należące do Grupy 124 Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje:
budynki lotnisk, budynki dworców kolejowych, dworców autobusowych i terminali portowych, budynki
stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych, budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki
central telefonicznych, centra telekomunikacyjne itp., hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, "zajezdnie" dla lokomotyw i wagonów, budki telefoniczne, budynki latarni morskich, budynki
kontroli ruchu powietrznego itp. (Klasa Budynki łączności, dworców i terminali) oraz garaże, zadaszone parkingi, budynki do przechowywania rowerów (Klasa Budynki garaży).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie budynków transportu i łączności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane
pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie budynków transportu i łączności: Główny Urząd Statystyczny – Bank
Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie budynków transportu i łączności oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych
(bez budynków rozbudowanych).
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na 1 tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 55

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków transportu i łączności (Grupa PKOB 124) oddanych do
użytkowania – w przeliczeniu na 1 tys. ludności (w m²)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków transportu i łączności oddanych do użytkowania w danym roku
na badanym obszarze w przeliczeniu na 1000 ludności na badanym obszarze.

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki transportu i łączności to budynki należące do Grupy 124 Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
(Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje:
budynki lotnisk, budynki dworców kolejowych, dworców autobusowych i terminali portowych, budynki
stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych, budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki
central telefonicznych, centra telekomunikacyjne itp., hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, "zajezdnie" dla lokomotyw i wagonów, budki telefoniczne, budynki latarni morskich, budynki
kontroli ruchu powietrznego (Klasa Budynki łączności, dworców i terminali) oraz garaże, zadaszone parkingi, budynki do przechowywania rowerów (Klasa Budynki garaży).
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o powierzchni użytkowej budynków transportu i łączności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o powierzchni użytkowej budynków transportu i łączności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

m2 (metr kwadratowy)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej budynków transportu i łączności oddanych do użytkowania dotyczą
budynków nowych oraz budynków rozbudowanych.
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 56

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków transportu i łączności (Grupa PKOB 124) oddanych do użytkowania –
w przeliczeniu na 1 km² powierzchni geodezyjnej użytków rolnych oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków transportu i łączności oddanych do użytkowania w danym
roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego obszaru
o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki transportu i łączności to budynki należące do Grupy 124 Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
(Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje:
budynki lotnisk, budynki dworców kolejowych, dworców autobusowych i terminali portowych, budynki
stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych, budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki
central telefonicznych, centra telekomunikacyjne itp., hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, "zajezdnie" dla lokomotyw i wagonów, budki telefoniczne, budynki latarni morskich, budynki
kontroli ruchu powietrznego (Klasa Budynki łączności, dworców i terminali) oraz garaże, zadaszone parkingi, budynki do przechowywania rowerów (Klasa Budynki garaży).
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródła danych

Dane o liczbie budynków transportu i łączności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane
pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe.

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie budynków transportu i łączności: Główny Urząd Statystyczny - Bank
Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o powierzchni geodezyjnej: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne,
Główny Urząd Statystyczny; od roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(czerwiec roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie budynków transportu i łączności oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych
(bez budynków rozbudowanych)
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 57

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków transportu i łączności (Grupa PKOB 124) oddanych do
użytkowania – w przeliczeniu na 1 km² powierzchni geodezyjnej użytków rolnych oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w m²)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia budynków transportu i łączności oddanych do użytkowania w danym roku na badanym
obszarze w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego obszaru o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane.

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki transportu i łączności to budynki należące do Grupy 124 Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
(Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje:
budynki lotnisk, budynki dworców kolejowych, dworców autobusowych i terminali portowych, budynki
stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych, budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki
central telefonicznych, centra telekomunikacyjne itp., hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, "zajezdnie" dla lokomotyw i wagonów, budki telefoniczne, budynki latarni morskich, budynki
kontroli ruchu powietrznego (Klasa Budynki łączności, dworców i terminali) oraz garaże, zadaszone parkingi, budynki do przechowywania rowerów (Klasa Budynki garaży).
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródło (źródła) danych

Dane o powierzchni użytkowej budynków transportu i łączności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe.

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o powierzchni użytkowej budynków transportu i łączności: Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o powierzchni geodezyjnej: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne,
Główny Urząd Statystyczny; od roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(czerwiec roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

m2 (metr kwadratowy)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej budynków transportu i łączności oddanych do użytkowania dotyczą
budynków nowych oraz budynków rozbudowanych.
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 58

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków przemysłowych i magazynowych (Grupa PKOB 125) oddanych do użytkowania – ogółem (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków przemysłowych i magazynowych oddanych do użytkowania
w danym roku na badanym obszarze

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki przemysłowe i magazynowe to budynki należące do Grupy 125 Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta
obejmuje: budynki przeznaczone na produkcję, np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie,
browary, montownie itp.(Klasa Budynki przemysłowe),a także zbiorniki na ciecze; zbiorniki na
gazy; silosy na zboże, cement i inne towary sypkie; chłodnie i budynki składowe specjalizowane,
powierzchnie magazynowe (Klasa Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe ).

Źródło (źródła )
danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne;
Dostępność
danych:
Główny
(maj roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

0 (bez miejsc po przecinku)

Uwagi

Dane o liczbie budynków przemysłowych i magazynowych oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowanych).

Urząd

Statystyczny

–

Bank

Danych

Lokalnych

Numer wskaźnika: 59

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków przemysłowych i magazynowych (Grupa PKOB 125) oddanych do użytkowania – ogółem (w tys.m2)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa (w tys.m2) budynków przemysłowych i magazynowych oddanych do użytkowania w danym roku na badanym obszarze.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki przemysłowe i magazynowe to budynki należące do Grupy 125 Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta
obejmuje: budynki przeznaczone na produkcję, np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie,
browary, montownie itp.(Klasa Budynki przemysłowe),a także zbiorniki na ciecze; zbiorniki na
gazy; silosy na zboże, cement i inne towary sypkie; chłodnie i budynki składowe specjalizowane,
powierzchnie magazynowe (Klasa Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe ).
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).
W przypadku zbiorników, silosów i wiat, dla których nie można podać powierzchni użytkowej, podaje
się powierzchnię zabudowy obiektu, tj. powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych
krawędzi obiektu na powierzchnię terenu.

Źródło (źródła) danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne;
Dostępność
danych:
Główny
(maj roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

tys. m2 (tysiąc metrów kwadratowych)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej budynków przemysłowych i magazynowych oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych oraz budynków rozbudowanych.

Urząd

Statystyczny

–

Bank

Danych

Lokalnych

Numer wskaźnika: 60

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków przemysłowych i magazynowych (Grupa PKOB 125) oddanych do użytkowania – w przeliczeniu na 1 tys. ludności (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków przemysłowych i magazynowych oddanych do użytkowania
w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1000 ludności na badanym obszarze.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki przemysłowe i magazynowe to budynki należące do Grupy 125 Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta
obejmuje: budynki przeznaczone na produkcję, np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie,
browary, montownie itp.(Klasa Budynki przemysłowe),a także zbiorniki na ciecze; zbiorniki na
gazy; silosy na zboże, cement i inne towary sypkie; chłodnie i budynki składowe specjalizowane,
powierzchnie magazynowe (Klasa Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe ).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie budynków przemysłowych i magazynowych: Główny Urząd Statystyczny – Badanie
„Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne;
Dostępność danych o liczbie budynków przemysłowych i magazynowych: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego),
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego).

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie budynków przemysłowych i magazynowych oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowanych).
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 61

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków przemysłowych i magazynowych (Grupa PKOB 125) oddanych do użytkowania – w przeliczeniu na 1 tys. ludności (w m2)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków przemysłowych i magazynowych oddanych do użytkowania w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1000 ludności na badanym obszarze.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki przemysłowe i magazynowe to budynki należące do Grupy 125 Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta
obejmuje: budynki przeznaczone na produkcję, np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie,
browary, montownie itp.(Klasa Budynki przemysłowe),a także zbiorniki na ciecze; zbiorniki na
gazy; silosy na zboże, cement i inne towary sypkie; chłodnie i budynki składowe specjalizowane,
powierzchnie magazynowe (Klasa Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe ).
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).
W przypadku zbiorników, silosów i wiat, dla których nie można podać powierzchni użytkowej, podaje
się powierzchnię zabudowy obiektu, tj. powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych
krawędzi obiektu na powierzchnię terenu.
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o powierzchni użytkowej budynków przemysłowych i magazynowych: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o powierzchni użytkowej budynków przemysłowych i magazynowych: Główny
Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

m2 (metr kwadratowy)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej budynków przemysłowych i magazynowych oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych oraz budynków rozbudowanych.
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 62

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba budynków przemysłowych i magazynowych (Grupa PKOB 125) oddanych do użytkowania – w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej użytków rolnych oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych budynków przemysłowych i magazynowych oddanych do użytkowania
w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego
obszaru o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki przemysłowe i magazynowe to budynki należące do Grupy 125 Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta
obejmuje: budynki przeznaczone na produkcję, np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie,
browary, montownie itp.(Klasa Budynki przemysłowe),a także zbiorniki na ciecze; zbiorniki na
gazy; silosy na zboże, cement i inne towary sypkie; chłodnie i budynki składowe specjalizowane,
powierzchnie magazynowe (Klasa Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe ).
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie budynków przemysłowych i magazynowych: Główny Urząd Statystyczny – Badanie
„Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie budynków przemysłowych i magazynowych: Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o powierzchni geodezyjnej: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne,
Główny Urząd Statystyczny; od roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Banku Danych Lokalnych
(czerwiec roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie budynków przemysłowych i magazynowych oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowanych).
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 63

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków przemysłowych i magazynowych (Grupa PKOB 125) oddanych do użytkowania – w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej użytków rolnych
oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w m2)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa budynków przemysłowych i magazynowych oddanych do użytkowania w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego obszaru
o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Budynki przemysłowe i magazynowe to budynki należące do Grupy 125 Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta
obejmuje: budynki przeznaczone na produkcję, np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie,
browary, montownie itp. (Klasa Budynki przemysłowe),a także zbiorniki na ciecze; zbiorniki na
gazy; silosy na zboże, cement i inne towary sypkie; chłodnie i budynki składowe specjalizowane,
powierzchnie magazynowe (Klasa Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe ).
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).
W przypadku zbiorników, silosów i wiat, dla których nie można podać powierzchni użytkowej, podaje
się powierzchnię zabudowy obiektu, tj. powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych
krawędzi obiektu na powierzchnię terenu.
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródło (źródła) danych

Dane o powierzchni użytkowej budynków przemysłowych i magazynowych: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o powierzchni użytkowej budynków przemysłowych i magazynowych: Główny
Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o powierzchni geodezyjnej: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne,
Główny Urząd Statystyczny; od roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(czerwiec roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

m2 (metr kwadratowy)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej budynków przemysłowych i magazynowych oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych oraz budynków rozbudowanych.
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 64

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (Grupa PKOB
126) oddanych do użytkowania – ogółem (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej oddanych
do użytkowania w danym roku na badanym obszarze

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany , którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali
i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej to budynki należące do Grupy 126
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18,
poz. 170). Grupa ta obejmuje: kina, sale koncertowe, opery, teatry itp.; sale kongresowe, domy kultury i wielozadaniowe sale wykorzystywane głównie do celów rozrywkowych; kasyna, cyrki, teatry
muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, estrady itp.; budynki schronisk dla zwierząt ; budynki ogrodów
zoologicznych i botanicznych ( Klasa Ogólnodostępne obiekty kulturalne ), muzea, galerie sztuki,
biblioteki i centra informacyjne; budynki archiwów ( Klasa Budynki muzeów i bibliotek ), budynki
szkolnictwa przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego (np. przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, licea ogólnokształcące, licea techniczne, itp.), budynki
szkół zawodowych lub kształcenia specjalistycznego; budynki szkół wyższych i placówki badawcze;
laboratoria badawcze; specjalne szkoły dla dzieci niepełnosprawnych; ośrodki kształcenia ustawicznego; stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów ( Klasa Budynki szkół
i instytucji badawczych), budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi, sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, szpitale kliniczne, szpitale
więzienne i wojskowe, budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje
krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp., budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące
usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych,
itp. (Klasa Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej ), budynki przeznaczone dla imprez
sportowych w halach (boiska do koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale gimnastyczne,
sztuczne lodowiska itp.) wyposażone w stanowiska, tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz
w prysznice, szatnie itp. dla uczestników, zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu (Klasa Budynki kultury fizycznej ).

Źródło (źródła) danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność
danych:
Główny
(maj roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Urząd

Statystyczny

–

Bank

Danych

Lokalnych

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

0 (bez miejsc po przecinku)

Uwagi

Dane o liczbie ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym,
budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowanych) .

Numer wskaźnika: 65

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze
edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (Grupa PKOB 126) oddanych do użytkowania – ogółem (w tys.m2)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa (w tys.m2) ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej
oddanych do użytkowania w danym roku na badanym obszarze.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany , którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali
i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej to budynki należące do Grupy 126
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18,
poz. 170). Grupa ta obejmuje: kina, sale koncertowe, opery, teatry itp.; sale kongresowe, domy kultury i wielozadaniowe sale wykorzystywane głównie do celów rozrywkowych; kasyna, cyrki, teatry
muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, estrady itp.; budynki schronisk dla zwierząt ; budynki ogrodów
zoologicznych i botanicznych ( Klasa Ogólnodostępne obiekty kulturalne ), muzea, galerie sztuki,
biblioteki i centra informacyjne; budynki archiwów ( Klasa Budynki muzeów i bibliotek ), budynki
szkolnictwa przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego (np. przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, licea ogólnokształcące, licea techniczne, itp.), budynki
szkół zawodowych lub kształcenia specjalistycznego; budynki szkół wyższych i placówki badawcze;
laboratoria badawcze; specjalne szkoły dla dzieci niepełnosprawnych; ośrodki kształcenia ustawicznego; stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów ( Klasa Budynki szkół
i instytucji badawczych), budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi, sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, szpitale kliniczne, szpitale
więzienne i wojskowe, budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje
krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp., budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące
usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych,
itp.( Klasa Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej ), budynki przeznaczone dla imprez
sportowych w halach (boiska do koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale gimnastyczne,
sztuczne lodowiska itp.) wyposażone w stanowiska, tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz
w prysznice, szatnie itp. dla uczestników, zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu (Klasa Budynki kultury fizycznej ).
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).

Źródło (źródła) danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność
danych:
Główny
(maj roku następnego)

Urząd

Statystyczny

–

Bank

Danych

Lokalnych

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

tys. m2 (tysiąc metrów kwadratowych)

Precyzja wartości

1miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze
edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych oraz budynków rozbudowanych.

Numer wskaźnika: 66

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (Grupa PKOB
126) oddanych do użytkowania – w przeliczeniu na 1 tys. ludności (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej oddanych
do użytkowania w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1000 ludności na badanym
obszarze.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany , którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali
i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej to budynki należące do Grupy 126
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18,
poz. 170). Grupa ta obejmuje: kina, sale koncertowe, opery, teatry itp.; sale kongresowe, domy kultury i wielozadaniowe sale wykorzystywane głównie do celów rozrywkowych; kasyna, cyrki, teatry
muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, estrady itp.; budynki schronisk dla zwierząt ; budynki ogrodów
zoologicznych i botanicznych ( Klasa Ogólnodostępne obiekty kulturalne ), muzea, galerie sztuki,
biblioteki i centra informacyjne; budynki archiwów ( Klasa Budynki muzeów i bibliotek ), budynki
szkolnictwa przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego (np. przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, licea ogólnokształcące, licea techniczne, itp.), budynki
szkół zawodowych lub kształcenia specjalistycznego; budynki szkół wyższych i placówki badawcze;
laboratoria badawcze; specjalne szkoły dla dzieci niepełnosprawnych; ośrodki kształcenia ustawicznego; stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów ( Klasa Budynki szkół
i instytucji badawczych), budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi, sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, szpitale kliniczne, szpitale
więzienne i wojskowe, budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje
krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp., budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące
usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych,
itp. (Klasa Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej ), budynki przeznaczone dla imprez
sportowych w halach (boiska do koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale gimnastyczne,
sztuczne lodowiska itp.) wyposażone w stanowiska, tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz
w prysznice, szatnie itp. dla uczestników, zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu (Klasa Budynki kultury fizycznej ).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym,
budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej : Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze
edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej :
Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego),
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym,
budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowanych).
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 67

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze
edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (Grupa PKOB 126) oddanych do użytkowania – w przeliczeniu na 1 tys. ludności (w m2)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej oddanych
do użytkowania w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1000 ludności na badanym
obszarze

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany , którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali
i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej to budynki należące do Grupy 126
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18,
poz. 170). Grupa ta obejmuje: kina, sale koncertowe, opery, teatry itp.; sale kongresowe, domy kultury i wielozadaniowe sale wykorzystywane głównie do celów rozrywkowych; kasyna, cyrki, teatry
muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, estrady itp.; budynki schronisk dla zwierząt ; budynki ogrodów
zoologicznych i botanicznych ( Klasa Ogólnodostępne obiekty kulturalne ), muzea, galerie sztuki,
biblioteki i centra informacyjne; budynki archiwów ( Klasa Budynki muzeów i bibliotek ), budynki
szkolnictwa przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego (np. przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, licea ogólnokształcące, licea techniczne, itp.), budynki
szkół zawodowych lub kształcenia specjalistycznego; budynki szkół wyższych i placówki badawcze;
laboratoria badawcze; specjalne szkoły dla dzieci niepełnosprawnych; ośrodki kształcenia ustawicznego; stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów ( Klasa Budynki szkół
i instytucji badawczych), budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi, sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, szpitale kliniczne, szpitale
więzienne i wojskowe, budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje
krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp., budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące
usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych,
itp.( Klasa Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej ), budynki przeznaczone dla imprez
sportowych w halach (boiska do koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale gimnastyczne,
sztuczne lodowiska itp.) wyposażone w stanowiska, tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz
w prysznice, szatnie itp. dla uczestników, zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu (Klasa Budynki kultury fizycznej ).
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o powierzchni użytkowej ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze
edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej :
Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o powierzchni użytkowej ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o
charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury
fizycznej: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

m2(metr kwadratowy)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze
edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych oraz budynków rozbudowanych.
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 68

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (Grupa PKOB
126) oddanych do użytkowania – w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej użytków
rolnych oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej oddanych
do użytkowania w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego obszaru o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany , którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie
(w drodze decyzji) od organu nadzoru budowlanego.
Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali
i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej to budynki należące do Grupy 126
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18,
poz. 170). Grupa ta obejmuje: kina, sale koncertowe, opery, teatry itp.; sale kongresowe, domy kultury i wielozadaniowe sale wykorzystywane głównie do celów rozrywkowych; kasyna, cyrki, teatry
muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, estrady itp.; budynki schronisk dla zwierząt ; budynki ogrodów
zoologicznych i botanicznych ( Klasa Ogólnodostępne obiekty kulturalne ), muzea, galerie sztuki,
biblioteki i centra informacyjne; budynki archiwów ( Klasa Budynki muzeów i bibliotek ), budynki
szkolnictwa przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego (np. przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, licea ogólnokształcące, licea techniczne, itp.), budynki
szkół zawodowych lub kształcenia specjalistycznego; budynki szkół wyższych i placówki badawcze;
laboratoria badawcze; specjalne szkoły dla dzieci niepełnosprawnych; ośrodki kształcenia ustawicznego; stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów ( Klasa Budynki szkół
i instytucji badawczych), budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi, sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, szpitale kliniczne, szpitale
więzienne i wojskowe, budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje
krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp., budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące
usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych,
itp. ( Klasa Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej ), budynki przeznaczone dla imprez
sportowych w halach (boiska do koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale gimnastyczne,
sztuczne lodowiska itp.) wyposażone w stanowiska, tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz
w prysznice, szatnie itp. dla uczestników, zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu ( Klasa Budynki kultury fizycznej ).
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej : Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej : Główny
Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego
Dostępność danych o powierzchni geodezyjnej: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne,
Główny Urząd Statystyczny; od roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(czerwiec roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym,
budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowanych).
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 69

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze
edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (Grupa PKOB 126) oddanych do użytkowania – w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej użytków rolnych oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w m 2)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej oddanych
do użytkowania w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego obszaru o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany , którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali
i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej to budynki należące do Grupy 126
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18,
poz. 170). Grupa ta obejmuje: kina, sale koncertowe, opery, teatry itp.; sale kongresowe, domy kultury i wielozadaniowe sale wykorzystywane głównie do celów rozrywkowych; kasyna, cyrki, teatry
muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, estrady itp.; budynki schronisk dla zwierząt ; budynki ogrodów
zoologicznych i botanicznych ( Klasa Ogólnodostępne obiekty kulturalne ), muzea, galerie sztuki,
biblioteki i centra informacyjne; budynki archiwów ( Klasa Budynki muzeów i bibliotek ), budynki
szkolnictwa przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego (np. przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, licea ogólnokształcące, licea techniczne, itp.), budynki
szkół zawodowych lub kształcenia specjalistycznego; budynki szkół wyższych i placówki badawcze;
laboratoria badawcze; specjalne szkoły dla dzieci niepełnosprawnych; ośrodki kształcenia ustawicznego; stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów ( Klasa Budynki szkół
i instytucji badawczych), budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi, sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, szpitale kliniczne, szpitale
więzienne i wojskowe, budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje
krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne, itp., budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące
usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych,
itp.( Klasa Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej ), budynki przeznaczone dla imprez
sportowych w halach (boiska do koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale gimnastyczne,
sztuczne lodowiska itp.) wyposażone w stanowiska, tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz
w prysznice, szatnie itp. dla uczestników, zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu ( Klasa Budynki kultury fizycznej ).
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.

Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródło (źródła) danych

Dane o powierzchni użytkowej ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze
edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej :
Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o powierzchni użytkowej ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o
charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury
fizycznej : Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o powierzchni geodezyjnej: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne,
Główny Urząd Statystyczny; od roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(czerwiec roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

m2 (metr kwadratowy)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze
edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych oraz budynków rozbudowanych.
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km2 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 70

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba pozostałych budynków niemieszkalnych (Grupa PKOB 127) oddanych do użytkowania
– ogółem (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych pozostałych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania
w danym roku na badanym obszarze.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Pozostałe budynki niemieszkalne to budynki należące do Grupy 127 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999
r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje:
budynki gospodarstw rolnych i budynki magazynowe dla działalności rolniczej np. obory, stajnie,
budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, kadzie na wino, szklarnie, silosy rolnicze, itp. (Klasa Budynki gospodarstw rolnych),
kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, itp., cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria (Klasa Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych), wszelkie obiekty budowlane bez względu na stan zachowania, ale nie wykorzystywane do innych celów, nieruchome, archeologiczne dobra kultury (Klasa Obiekty budowlane
wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury), zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska
dla nieletnich, zabudowania koszarowe; obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp. (Klasa Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej
niewymienione).

Źródła danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność
danych:
Główny
(maj roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

0 (bez miejsc po przecinku)

Uwagi

Dane o liczbie pozostałych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania dotyczą budynków
nowych (bez budynków rozbudowanych).

Urząd

Statystyczny

–

Bank

Danych

Lokalnych

Numer wskaźnika: 71

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa pozostałych budynków niemieszkalnych (Grupa PKOB 127) oddanych do użytkowania – ogółem (w tys. m2)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa (w tys. m2) pozostałych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w danym roku na badanym obszarze.

Wyjaśnienia
metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
(tj.
ścian
i
przykryć),
czyli
obudowany
ścianami
w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi
itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego
przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach
zespolonych pod jednym dachem, lecz spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Pozostałe budynki niemieszkalne to budynki należące do Grupy 127 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999
r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje:
budynki gospodarstw rolnych i budynki magazynowe dla działalności rolniczej np. obory, stajnie,
budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, kadzie na wino, szklarnie, silosy rolnicze, itp. (Klasa Budynki gospodarstw rolnych),
kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, itp., cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria (Klasa Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych), wszelkie obiekty budowlane bez względu na stan zachowania, ale nie wykorzystywane do innych celów, nieruchome, archeologiczne dobra kultury (Klasa Obiekty budowlane
wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury), zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska
dla nieletnich, zabudowania koszarowe; obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp.(Klasa Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niewymienione).
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).

Źródła danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”

Częstotliwość i terminy
dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność
danych:
Główny
(maj roku następnego)

Poziomy dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

tys. m2 (tysiąc metrów kwadratowych)

Urząd

Statystyczny

–

Bank

Danych

Lokalnych

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej pozostałych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania
dotyczą budynków nowych oraz budynków rozbudowanych.

Numer wskaźnika: 72

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba pozostałych budynków niemieszkalnych (Grupa PKOB 127) oddanych do użytkowania – w przeliczeniu na 1 tys. ludności (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych pozostałych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania
w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1000 ludności na badanym obszarze.

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią,a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem,
lecz spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie
- w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Pozostałe budynki niemieszkalne to budynki należące do Grupy 127 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta
obejmuje: budynki gospodarstw rolnych i budynki magazynowe dla działalności rolniczej np. obory,
stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni, przemysłowe fermy
drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do
przechowywania wina, kadzie na wino, szklarnie, silosy rolnicze, itp. (Klasa Budynki gospodarstw
rolnych), kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, itp., cmentarze i obiekty z nimi związane,
domy pogrzebowe, krematoria (Klasa Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego
i czynności religijnych), wszelkie obiekty budowlane bez względu na stan zachowania, ale nie
wykorzystywane do innych celów, nieruchome, archeologiczne dobra kultury (Klasa Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz
nieruchome, archeologiczne dobra kultury), zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla nieletnich, zabudowania koszarowe; obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak
wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp. (Klasa Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie
indziej niewymienione).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie pozostałych budynków niemieszkalnych: Główny Urząd Statystyczny – Badanie
„Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y)
dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie pozostałych budynków niemieszkalnych: Główny Urząd Statystyczny
- Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie pozostałych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania dotyczą budynków nowych (bez budynków rozbudowanych).
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 73

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa pozostałych budynków niemieszkalnych (Grupa PKOB 127) oddanych do użytkowania – w przeliczeniu na 1 tys. ludności (w m2)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa pozostałych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1000 ludności na badanym obszarze.

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem,
lecz spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne
i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego
i organ ten nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał
pozwolenie - w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Pozostałe budynki niemieszkalne to budynki należące do Grupy 127 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999
r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje:
budynki gospodarstw rolnych i budynki magazynowe dla działalności rolniczej np. obory, stajnie,
budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni, przemysłowe fermy drobiu,
stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, kadzie na wino, szklarnie, silosy rolnicze, itp. (Klasa Budynki gospodarstw rolnych), kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, itp., cmentarze i obiekty z nimi związane,
domy pogrzebowe, krematoria (Klasa Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego
i czynności religijnych), wszelkie obiekty budowlane bez względu na stan zachowania, ale nie
wykorzystywane do innych celów, nieruchome, archeologiczne dobra kultury (Klasa Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz
nieruchome, archeologiczne dobra kultury), zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla nieletnich, zabudowania koszarowe; obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak
wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp. (Klasa Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie
indziej niewymienione).
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio
związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji sumę powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku
handlowym).
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Źródło (źródła) danych

Dane o powierzchni użytkowej pozostałych budynków niemieszkalnych: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu i struktury ludności
według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y)
dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o powierzchni użytkowej pozostałych budynków niemieszkalnych: Główny
Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (maj
roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

m2 (metr kwadratowy)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej (w tys. m2) pozostałych budynków niemieszkalnych oddanych do
użytkowania dotyczą budynków nowych oraz budynków rozbudowanych.
W polskiej statystyce publicznej przy przeliczeniach na ludność – jeśli przelicza się dane wg stanu
w końcu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 31 XII, – jeśli przelicza się dane charakteryzujące wielkość zjawiska w ciągu roku przyjmuje się liczbę ludności wg stanu na 30 VI.
Dane o liczbie ludności podawane są przez GUS w osobach – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na tys. osób z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 74

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba pozostałych budynków niemieszkalnych (Grupa PKOB 127) oddanych do użytkowania
– w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej użytków rolnych oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w szt.)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Liczba (w sztukach) nowych pozostałych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania
w danym roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego
obszaru o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane.

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Pozostałe budynki niemieszkalne to budynki należące do Grupy 127 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999
r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje:
budynki gospodarstw rolnych i budynki magazynowe dla działalności rolniczej np. obory, stajnie,
budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, kadzie na wino, szklarnie, silosy rolnicze, itp. (Klasa Budynki gospodarstw rolnych),
kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, itp., cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria (Klasa Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych), wszelkie obiekty budowlane bez względu na stan zachowania, ale nie wykorzystywane do innych celów, nieruchome, archeologiczne dobra kultury (Klasa Obiekty budowlane
wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury), zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska
dla nieletnich, zabudowania koszarowe; obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp. (Klasa Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej
niewymienione).
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródło (źródła) danych

Dane o liczbie pozostałych budynków niemieszkalnych: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o liczbie pozostałych budynków niemieszkalnych: Główny Urząd Statystyczny Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o powierzchni geodezyjnej: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne,
Główny Urząd Statystyczny; od roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(czerwiec roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

szt. (sztuka)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o liczbie pozostałych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania dotyczą budynków
nowych (bez budynków rozbudowanych).
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km 2
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 75

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia użytkowa pozostałych budynków niemieszkalnych (Grupa PKOB 127) oddanych do użytkowania – w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej użytków rolnych
oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w m2)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budownictwo niemieszkaniowe

Opis wskaźnika

Powierzchnia użytkowa pozostałych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania w danym
roku na badanym obszarze w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni geodezyjnej badanego obszaru
o kierunkach wykorzystania: – użytki rolne, – grunty zabudowane i zurbanizowane.

Wyjaśnienia metodologiczne

Budynek to obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r.) trwale
związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty
dachem, podpiwniczony lub niepodpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od
innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem, lecz
spełniających różne funkcje gospodarcze) – budynek oddzielony ścianami szczytowymi.
Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania jest to obiekt budowlany, którego co najmniej
połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne i którego zakończenie budowy zgłoszone zostało przez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten
nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), lub na którego użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie w drodze decyzji - od organu nadzoru budowlanego.
Pozostałe budynki niemieszkalne to budynki należące do Grupy 127 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
(Dz.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170). Grupa ta obejmuje:
budynki gospodarstw rolnych i budynki magazynowe dla działalności rolniczej np. obory, stajnie,
budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, kadzie na wino, szklarnie, silosy rolnicze, itp. (Klasa Budynki gospodarstw rolnych),
kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi, itp., cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria (Klasa Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych), wszelkie obiekty budowlane bez względu na stan zachowania, ale nie wykorzystywane do innych celów, nieruchome, archeologiczne dobra kultury (Klasa Obiekty budowlane
wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury), zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska
dla nieletnich, zabudowania koszarowe; obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp. (Klasa Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej
niewymienione).
Powierzchnia użytkowa budynku jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku
(w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspakajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub - w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji - sumę
powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).
Powierzchnia geodezyjna jednostek podziału terytorialnego jest ewidencjonowana w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju prowadzonym przez Główny
Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK). Na jego podstawie sporządzany jest krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według stanu na 1 stycznia każdego roku.
Do użytków rolnych należą m.in.: grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowami. Do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych należą tereny: mieszkaniowe, przemysłowe, inne zabudowane, zurbanizowane niezabudowane, rekreacji
i wypoczynku, komunikacyjne oraz użytki kopalne.

Źródło (źródła) danych

Dane o powierzchni użytkowej pozostałych budynków niemieszkalnych: Główny Urząd Statystyczny
– Badanie „Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej”
Dane o powierzchni geodezyjnej: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o powierzchni użytkowej pozostałych budynków niemieszkalnych: Główny
Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych (maj roku następnego)
Dostępność danych o powierzchni geodezyjnej: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne,
Główny Urząd Statystyczny; od roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(czerwiec roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

m2 (metr kwadratowy)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Dane o powierzchni użytkowej pozostałych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania
dotyczą budynków nowych oraz budynków rozbudowanych
Dane o powierzchni geodezyjnej użytków rolnych, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych podawane są przez GUGiK (i GUS) w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika przeliczono je na km 2
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Numer wskaźnika: 76

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba wyjeżdżających do pracy najemnej do rdzenia obszaru funkcjonalnego MOF OW ogółem (w osobach)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – dojazdy do pracy

Opis wskaźnika

Liczba osób wyjeżdżających do pracy najemnej ogółem w 2006 r. i 2011 r. (w osobach)

Wyjaśnienia metodologiczne

Wyjeżdżający do pracy to pracownicy najemni (zatrudnieni), którzy wyjeżdżają z gminy (powiatu,
województwa) zamieszkania do innej gminy (powiatu, województwa), gdzie jest ich miejsce pracy.
Pracownicy najemni (zatrudnieni) to osoby, których źródłem przychodu są wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego, z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy.

Źródło (źródła) danych

Główny Urząd Statystyczny - Badanie Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w Polsce
w 2006 r. (PBSSP 2008 – 1.23.18)
Główny Urząd Statystyczny - Badanie dojazdów do pracy w 2011 r. Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011)

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane incydentalne
Dostępność danych: 2006 – Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
2011 – Główny Urząd Statystyczny, publikacja „Dojazdy do pracy w Polsce NSP 2011”

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Rok 2006, 2011

Jednostka prezentacji

os. (osoba)

Precyzja wartości

0 (bez miejsc po przecinku)

Uwagi

Źródłem informacji służących do oszacowania skali i kierunków przepływu ludności związanego z zatrudnieniem były zbiory systemu podatkowego urzędów skarbowych za rok 2006, gromadzone w bazie POLTAX (z PIT-11/8B i PIT-40), udostępnione przez Ministerstwo Finansów.
Badanie dojazdów do pracy w 2011 r. dla ogółu pracujących zostało przeprowadzone na podstawie
danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane w zakresie płatników składek i ubezpieczonych), Ministerstwa Finansów
(dane w zakresie płatników i podatników podatku dochodowego), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.

Wyniki badania uwzględniają wyłącznie przepływy powyżej 9 osób.

Numer wskaźnika: 77

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Liczba wyjeżdżających do pracy najemnej do rdzenia obszaru funkcjonalnego MOF OW
w przeliczeniu na 1 tys. ludności w wieku produkcyjnym (w osobach)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – dojazdy do pracy

Opis wskaźnika

Liczba osób wyjeżdżających do pracy najemnej ogółem w 2006 r. i 2011 r. (w osobach) w przeliczeniu na 1000 ludności w wieku produkcyjnym według stanu w dniu 31 XII (w osobach)

Wyjaśnienia metodologiczne

Wyjeżdżający do pracy to pracownicy najemni (zatrudnieni), którzy wyjeżdżają z gminy (powiatu,
województwa) zamieszkania do innej gminy (powiatu, województwa), gdzie jest ich miejsce pracy.
Pracownicy najemni (zatrudnieni) to osoby, których źródłem przychodu są wynagrodzenia ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego, z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy.
Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat.
Przy przeliczaniu na 1000 ludności danych dotyczących osób wyjeżdzających do pracy w 2006 r.
i 2011 r. przyjęto liczbę ludności w wieku produkcyjnym według stanu w dniu 31 XlI,
Dane o liczbie osób wyjeżdżających do pracy: Główny Urząd Statystyczny - Badanie Przepływy
ludności związane z zatrudnieniem w Polsce w 2006 r. (PBSSP 2008 – 1.23.18)

Źródło (źródła) danych

Badanie dojazdów do pracy w 2011 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
(NSP 2011)
Dane o liczbie ludności w wieku produkcyjnym: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu
i struktury ludności według cech demograficznych”
Częstotliwość danych o liczbie osób wyjeżdżających do pracy: dane incydentalne
Częstotliwość danych o liczbie ludności w wieku produkcyjnym: dane roczne

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Dostępność danych o liczbie osób wyjeżdżających do pracy:
2006 – Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych
2011 – Główny Urząd Statystyczny, publikacja „Dojazdy do pracy w Polsce NSP 2011”
Dostępność danych o liczbie ludności w wieku produkcyjnym: Główny Urząd Statystyczny – Bank
Danych Lokalnych (maj roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Rok 2006, 2011

Jednostka prezentacji

os. (osoba)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Źródłem informacji służących do oszacowania skali i kierunków przepływu ludności związanego z zatrudnieniem były zbiory systemu podatkowego urzędów skarbowych za rok 2006, gromadzone w bazie POLTAX (z PIT-11/8B i PIT-40), udostępnione przez Ministerstwo Finansów.
Badanie dojazdów do pracy w 2011 r. dla ogółu pracujących zostało przeprowadzone na podstawie
danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane w zakresie płatników składek i ubezpieczonych), Ministerstwa Finansów
(dane w zakresie płatników i podatników podatku dochodowego), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.

Wyniki badania uwzględniają wyłącznie przepływy powyżej 9 osób.

Numer wskaźnika: 78

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Dochody gminy z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od
osób fizycznych ogółem (w tys. zł)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budżety gmin

Opis wskaźnika

Dochody własne gminy (w tys. zł) z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych ogółem

Wyjaśnienia
metodologiczne

Na dochody gmin (jednostek samorządu terytorialnego) składają się:
- dochody własne,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- subwencja ogólna.
Dochodami własnymi gminy(JST) są:
- wpływy z podatków, opłat, dochody z majątku,
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz j.s.t.,
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
- odsetki od pożyczek udzielanych przez j.s.t. o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody j.s.t.,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej i inne.
W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od
osób prawnych.

Źródło (źródła) danych

Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Budżety jednostek samorządu terytorialnego”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność
danych:
Główny
(lipiec roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

tys. zł (tysiąc złotych )

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

W 1999 r. w wyniku wprowadzenia reformy dot. trójstopniowego podziału terytorialnego i administracyjnego kraju utworzony został samorząd: gminny, powiatowy, wojewódzki w ramach 16 województw. Ponadto wydzielony został samorząd miast na prawach powiatu. Od tego roku uległa również zmianie struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego (jst). Do dochodów własnych
zakwalifikowane zostały dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
W strukturze dochodów własnych JST znaczącą wielkość stanowią udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych (PIT). Jest to część dochodu z podatku, którą ustala się mnożąc
ogólną kwotę wpływów z podatku PIT przez wskaźnik równy udziałowi należnego (w roku poprzedzającym rok bazowy) podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze
gminy, powiatu, miasta na prawach powiatu, województwa.
Wskaźniki udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) określone są w art. 4-6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Dla gmin miejsko-wiejskich sporządzane jest jedno sprawozdanie, brak informacji dla części miejskiej i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskie.

Numer wskaźnika: 79

Urząd

Statystyczny

–

Bank

Danych

Lokalnych

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Dochody gminy z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od
osób fizycznych w przeliczeniu na 1 tys. ludności w wieku produkcyjnym (w tys. zł)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – budżety gmin

Opis wskaźnika

Wyjaśnienia
metodologiczne

Dochody własne gminy (w tys.zł) z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w przeliczeniu na 1000 ludności w wieku produkcyjnym według stanu
w dniu 31 XII
Na dochody gmin (jednostek samorządu terytorialnego) składają się:
- dochody własne,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- subwencja ogólna.
Dochodami własnymi gminy(JST) są:
- wpływy z podatków, opłat, dochody z majątku,
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz j.s.t.,
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
- odsetki od pożyczek udzielanych przez j.s.t. o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody j.s.t.,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej i inne.
W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od
osób prawnych.
Liczba ludności opracowana jest w oparciu o wyniki Narodowych Spisów Powszechnych
z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym (urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami związanymi ze zmianami administracyjnymi. W latach 2004-2009 (według podziału administracyjnego w dniu 31 XII) - bilans liczby ludności
był opracowywany na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. Od 2010
roku bazą wyjściową bilansu stanu ludności są wyniki Narodowego Spisu Powszechnego.
Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat.
Przy przeliczaniu na 1000 ludności danych dotyczących dochodów gminy z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto liczbę ludności w wieku
produkcyjnym według stanu w dniu 31 XII.

Źródło (źródła) danych

Dane o dochodach gminy z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego
od osób fizycznych: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Budżety jednostek samorządu terytorialnego”
Dane o liczbie ludności w wieku produkcyjnym: Główny Urząd Statystyczny – Badanie „Bilanse stanu
i struktury ludności według cech demograficznych”

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne
Dostępność danych o dochodach gminy z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa z podatku
dochodowego od osób fizycznych : Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
(lipiec roku następnego)
Dostępność danych o liczbie ludności w wieku produkcyjnym: Główny Urząd Statystyczny – Bank
Danych Lokalnych (maj roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

tys. zł (tysiąc złotych)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Numer wskaźnika: 80

W 1999 r. w wyniku wprowadzenia reformy dot. trójstopniowego podziału terytorialnego i administracyjnego kraju utworzony został samorząd: gminny, powiatowy, wojewódzki w ramach 16 województw. Ponadto wydzielony został samorząd miast na prawach powiatu. Od tego roku uległa również zmianie struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego (jst). Do dochodów własnych
zakwalifikowane zostały dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
W strukturze dochodów własnych JST znaczącą wielkość stanowią udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych (PIT). Jest to część dochodu z podatku, którą ustala się mnożąc
ogólną kwotę wpływów z podatku PIT przez wskaźnik równy udziałowi należnego (w roku poprzedzającym rok bazowy) podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze
gminy, powiatu, miasta na prawach powiatu, województwa.
Wskaźniki udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) określone są w art. 4-6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Dla gmin miejsko-wiejskich sporządzane jest jedno sprawozdanie, brak informacji dla części miejskiej i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskie.

O P I S W S K AŹ N I K A

Nazwa wskaźnika

Udział powierzchni geodezyjnej użytków rolnych zabudowanych oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w łącznej powierzchni geodezyjnej gminy – z wyłączeniem gruntów
pod wodami, użytków ekologicznych, nieużytków i terenów różnych (w %)

Obszar tematyczny

„Tło” interpretacyjne – powierzchnia geodezyjna

Opis wskaźnika

Stosunek procentowy powierzchni geodezyjnej użytków rolnych zabudowanych oraz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych do ogólnej powierzchni geodezyjnej gruntów z wyłączeniem gruntów
pod wodami, użytków ekologicznych, nieużytków i terenów różnych.

Wyjaśnienia metodologiczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) dane o użytkach gruntowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków dotyczą:
− użytków rolnych, do których zalicza się grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty
rolne zabudowane, grunty pod stawami oraz rowy,
− gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych do których zalicza lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione,
− gruntów zabudowanych i zurbanizowanych do których zalicza się tereny mieszkaniowe, tereny
przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny rekreacyjnowypoczynkowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne,
− użytków ekologicznych,
− nieużytków,
− gruntów pod wodami do których zalicza grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, grunty pod
wodami powierzchniowymi płynącymi oraz grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi
− terenów różnych.
Szczegółową klasyfikację gruntów zaliczanych do poszczególnych grup użytków gruntowych określa
załącznik nr 6 do rozporządzenia.
Dane prezentowane są według powierzchni geodezyjnej.

Źródło (źródła) danych

dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i urzędów marszałkowskich z systemu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez starostwa powiatowe

Częstotliwość i termin(y) dostępności danych

Częstotliwość: dane roczne według stanu w dniu 1 stycznia
Dostępność danych: dane dla lat 2004-2011: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewódzkie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej Urzędów Marszałkowskich, Urzędy Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny; od
roku 2012: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych (czerwiec roku następnego)

Poziom(y) dostępności
terytorialnej

Polska, województwa (NTS-2), powiaty (NTS-4), gminy (NTS-5)

Zakres czasowy

Lata 2004–2013

Jednostka prezentacji

% (procent)

Precyzja wartości

1 miejsce po przecinku

Uwagi

Corocznie, zgodnie z § 76 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454 z późn. zm.), na dzień
1 stycznia sporządzane są na podstawie wykazu gruntów powiatowe, wojewódzkie i krajowe zestawienia
zbiorcze danych dotyczących gruntów objętych ewidencją gruntów i budynków. Zestawienia te sporządzają odpowiednio starosta, marszałek województwa oraz Główny Geodeta Kraju.
Zgodnie z badaniem 1.45.03 (Użytkowanie gruntów) ujętym w Programie badań statystycznych statystyki publicznej Główny Urząd Geodezji i Kartografii przekazuje do GUS zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków; od PBSSP na rok 2012 są to dane do poziomu gminy,
w latach wcześniejszych było to zestawianie krajowe (dane dla Polski i poszczególnych województw).
Dane w zestawieniach dotyczących gruntów podawane są w ha – na potrzeby wyliczenia wskaźnika
przeliczono je na km2 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

