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TABL. 8/153/. BUDYNKI ODDANE DO UŻYTKOWANIA WEDŁUG RODZAJÓW BUDYNKÓW 
  BUILDINGS COMPLETED BY TYPE OF BUILDINGS 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
SPECIFICATION 

2005 2008 2009 2005 2008 2009 

budynkia 
buildingsa 

kubaturab w dam3 
cubic volumeb in dam3 

O G Ó Ł E M .............................................  303 581 482 844,2 3793,3 3479,1 
T O T A L       
Budynki mieszkalne ................................  276 506 430 620,2 1950,1 1859,5 
Residential buildings       
Budynki jednorodzinne oraz o dwóch 

mieszkaniach i wielomieszkaniowec .......  276 506 430 620,2 1950,1 1859,5 
One-dwelling buildings as well as two-  

and more dwelling buildingsc       
w tym jednorodzinne .............................  235 387 297 167,4 298,6 224,4 
of which one-dwelling buildings       

Budynki niemieszkalne ...........................  27 75 52 224,0 1843,2 1619,6 
Non-residential buildings       

w tym:           of which:       
Hotele i budynki zakwaterowania tury-

stycznego ................................................  - 3 5 - 46,1 32,0 
Hotels and similar buildings       
Budynki biurowe ........................................  1 12 9 0,3 470,5 194,5 
Office buildings       
Budynki handlowo-usługowec ....................  10 21 11 86,4 235,5 135,3 
Wholesale and retail trade buildingsc       
Budynki łączności, dworców i terminali ......  - - - - 13,3 - 
Communication buildings, stations and 

terminals       
Budynki garażyd ........................................  4 10 6 35,9 1,0 2,2 
Garage buildingsd       
Budynki przemysłowe ................................  5 8 3 27,6 267,0 22,7 
Industrial buildings       
Zbiorniki, silosy i budynki magazynowee ....  3 12 9 66,7 780,4 1151,2 
Reservoirs, silos and warehousese       
Ogólnodostępne obiekty kulturalne oraz 

budynki muzeów i bibliotek ......................   - 1 2 - 1,0 15,5 
Public entertainment buildings, museums 

and libraries       
Budynki szkół i instytucji badawczych ........   - 3 3 - 7,8 38,8 
School, university and research buildings       
Budynki szpitali i zakładów opieki me-

dycznej ...................................................  - 3 - - 19,9 - 
Hospital or institutional care buildings       
Budynki kultury fizycznej ............................  1 1 2 5,3 0,6 13,3 
Sport halls buildings       
Budynki przeznaczone do sprawowania 

kultu religijnego i czynności religijnych ....  - - 1 - - 13,9 
Buildings used as place of worship and  

for religious activities       
a Nowo wybudowane. b Budynków nowo wybudowanych i rozbudowanych (tylko w części dotyczącej rozbudowy). 

c Bez stacji obsługi i stacji paliw. d Łącznie ze stacjami obsługi; bez garaży i parkingów podziemnych. e Bez chłodni 
kominowych i wentylatorowych, wież zbiornikowych, budowli składowych naziemnych oraz magazynów i zbiorników 
podziemnych. 

a Newly built buildings. b Of newly built and expanded buildings (only concerning the expanded portion). c Exclud-
ing service and petrol stations. d Including service stations; excluding garages and underground car parks. e Excluding 
natural and induced draft cooling towers, tank towers, above-ground storage and structures and underground storage 
facilities and tanks.  


