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Budownictwo 
Construction 

TABL. 6(227). PRODUKCJA  BUDOWLANO-MONTAŻOWA a  WEDŁUG  GRUP  (ceny  bieżące) 
                        CONSTRUCTION  AND  ASSEMBLY  PRODUCTION a  BY  GROUPS  (current  prices) 

2000 2003 2004 

WYSZCZEGÓLNIENIE w mln zł 

in mln zl 

w odset-
kach 

in percent 

SPECIFICATION 

      
O G Ó Ł E M ................................. 3391,6 2137,6 2544,7 100,0 T O T A L 

sektor publiczny....................... 93,8 63,7 95,2 3,7 public sector 

sektor prywatny ....................... 3297,8 2073,9 2449,5 96,3 private sector 

w tym:     of which: 

Wznoszenie budynków i budowli; 
inżynieria lądowa i wodna ∆ .......... 2941,9 1884,5 2233,8 87,8 

Building constructions; civil 
engineering ∆ 

Wykonywanie instalacji budowla-
nych............................................ 427,3 223,5 271,9 10,7 Building installation 

Wykonywanie robót budowlanych 
wykończeniowych ...................... 12,6 27,0 29,2 1,1 Building completion 

 
a Zrealizowana systemem zleceniowym przez podmioty budowlane. 
a Realized on the basis of the contract system by construction entities. 

 

TABL. 7(228).  PRODUKCJA  BUDOWLANO-MONTAŻOWA a  WEDŁUG  RODZAJÓW  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH 
 (ceny  bieżące) 
CONSTRUCTION  AND  ASSEMBLY  PRODUCTION a  BY  TYPE OF  CONSTRUCTIONS  (current  
prices) 

Ogółem 

Total 

Roboty  
o charakte-
rze inwe-
stycyjnym 

Works with 
an invest-

ment 
character 

Remonty 
i pozostałe 

roboty 

Works with 
a renova-

tion (resto-
ration) 

character 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w mln zł    in mln zl 

SPECIFICATION 

     
O G Ó Ł E M ................................ 2000 3391,6 2549,0 842,6 T O T A L 

2003 2137,6 1464,5 673,1  

2004 2544,7 1768,7 776,0  

sektor publiczny..............................  95,2 59,7 35,5 public sector 

sektor prywatny ..............................  2449,5 1709,0 740,5 private sector 

Budynki ...............................................  1206,7 895,9 310,8 Buildings 

Budynki mieszkalne .............................  358,2 266,1 92,1 Residential buildings 

budynki mieszkalne jednorodzinne ...  38,1 23,1 15,0 one-dwelling buildings 

budynki o dwóch mieszkaniach  
i wielomieszkaniowe.......................  297,6 235,1 62,5 two- and more dwelling buildings 

budynki zbiorowego zamieszkania ...  22,5 7,9 14,6 residences for communities 
 

a Wykonana przez przedsiębiorstwa mające siedzibę zarządu na terenie województwa, siłami własnymi bez podwykonawców. 
a Realized by enterprises which have a seat of board in the voivodship without subcontractors participation. 
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TABL. 7(228).  PRODUKCJA  BUDOWLANO-MONTAŻOWA a  WEDŁUG  RODZAJÓW  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH 
 (ceny  bieżące) (dok.) 
CONSTRUCTION  AND  ASSEMBLY  PRODUCTION a  BY  TYPE OF  CONSTRUCTIONS  (current  
prices) (cont.) 

Ogółem 

Total 

Roboty  
o charakte-
rze inwe-
stycyjnym 

Works with 
an invest-

ment 
character 

Remonty 
i pozostałe 

roboty 

Works with 
a renova-

tion (resto-
ration) 

character 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w mln zł    in mln zl 

SPECIFICATION 

     Budynki (dok.)    Buildings (cont.) 

Budynki niemieszkalne.........................  848,5 629,8 218,7 Non-residential buildings 

w tym:    as of: 

hotele i budynki zakwaterowania 
turystycznego .................................  14,2 8,1 6,1 hotels and similar buildings 

budynki biurowe ................................  67,8 43,5 24,3 office buildings 

budynki handlowo-usługowe .............  185,9 173,1 12,8 
wholesale and retail trade build-

ings 

budynki przemysłowe i magazynowe 235,2 186,8 48,4 
industrial buildings and ware-

houses 

ogólnodostępne obiekty kulturalne, 
budynki o charakterze edukacyj-
nym, budynki szpitali i zakładów 
opieki medycznej oraz budynki kul-
tury fizycznej...................................  271,0 197,5 73,5 

public entertainment, education, 
hospital or institutional care 
buildings  

pozostałe budynki niemieszkalne......  68,3 16,0 52,3 other non-residential buildings 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1338,0 872,8 465,2 Civil engineering works 

Infrastruktura transportu.......................  692,2 398,7 293,5 Transport infrastructures 

w tym:    as of: 

autostrady, drogi ekspresowe, ulice 
i drogi pozostałe .............................  393,0 178,1 214,9 highways, streets and roads 

drogi szynowe, drogi kolei napo-
wietrznych lub podwieszanych.......  200,7 160,8 39,9 

railways, suspension and elevated 
railways 

mosty, wiadukty, estakady, tunele 
i przejścia nadziemne i podziemne  22,2 14,6 7,6 

bridges, elevated highways, tun-
nels and subways 

budowle wodne .................................  68,9 37,9 31,0 
harbours, waterways, dams and 

other waterworks 

Rurociągi, linie telekomunikacyjne  
i elektroenergetyczne ........................  391,8 277,7 114,1 

Pipelines, communication and 
electricity lines 

rurociągi i linie telekomunikacyjne  
oraz linie elektroenergetyczne 
przesyłowe......................................  168,8 133,3 35,5 

long-distance pipelines, communi-
cation and electricity power lines 

rurociągi sieci rozdzielczej i linie 
kablowe rozdzielcze .......................  223,0 144,4 78,6 local pipelines and cables 

Kompleksowe budowle na terenach 
przemysłowych..................................  221,4 x x 

Complex constructions on industrial 
sites 

Budowle sportowe i rekreacyjne ..........  10,1 8,7 1,4 Sport and recreational buildings 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
pozostałe ...........................................  22,5 x x Other civil engineering works 

 
a Wykonana przez przedsiębiorstwa mające siedzibę zarządu na terenie województwa, siłami własnymi bez podwykonawców. 
a Realized by enterprises which have a seat of board in the  voivodship without subcontractors participation. 


