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Uwagi ogólne  General notes 

Mieszkania 
 
    1. Informacje o zasobach mieszkaniowych  
i mieszkaniach oddanych do użytkowania dotyczą 
mieszkań, a także izb i powierzchni użytkowej w tych 
mieszkaniach, znajdujących się w budynkach miesz-
kalnych i niemieszkalnych. Dane nie obejmują lokali 
zbiorowego zamieszkania (hoteli pracowniczych, do-
mów studenckich, internatów, domów opieki społecznej 
i in.) i pomieszczeń nieprzeznaczonych na cele miesz-
kalne, a z różnych względów zamieszkanych (pomiesz-
czeń inwentarskich, barakowozów, statków, wagonów 
i in.). 
    Mieszkanie jest to lokal składający się z jednej lub 
kilku izb łącznie z pomieszczeniami pomocniczymi, 
wybudowany lub przebudowany dla celów mieszkal-
nych, konstrukcyjnie wydzielony (trwałymi ścianami) w 
obrębie budynku, do którego to lokalu prowadzi nieza-
leżne wejście z klatki schodowej, ogólnego korytarza, 
wspólnej sieni bądź bezpośrednio z ulicy, podwórza lub 
ogrodu. 
    Izba jest to pomieszczenie w mieszkaniu oddzielone 
od innych pomieszczeń stałymi ścianami, o powierzchni 
co najmniej 4 m2, z bezpośrednim oświetleniem dzien-
nym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w ścianie 
zewnętrznej budynku. Za izbę uważa się zarówno 
pokój, jak i kuchnię − jeśli odpowiada warunkom okre-
ślonym w definicji. 
    Dane o liczbie izb w mieszkaniach uwzględniają 
także izby wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia 
działalności gospodarczej, jeżeli izby te znajdowały się 
w obrębie mieszkania konstrukcyjnego i nie miały 
dodatkowego, oddzielnego wejścia z ulicy, podwórza 
lub z ogólnie dostępnej części budynku. 
    Powierzchnia użytkowa mieszkania jest to łączna 
powierzchnia pokoi, kuchni, przedpokoi, łazienek                             
i wszystkich innych pomieszczeń wchodzących w skład 
mieszkania. 
    2. Dane o zasobach mieszkaniowych opracowano 
na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych − 
według stanu w dniu 31 grudnia. 
    Bilanse zasobów mieszkaniowych sporządza się 
dla okresów międzyspisowych w oparciu o wyniki 
ostatniego spisu powszechnego, przyjmując za pod-
stawę mieszkania zamieszkane i niezamieszkane oraz 
uwzględniając przyrosty i ubytki zasobów mieszkanio-
wych. 
    3. W zasobach mieszkaniowych za podstawę obli-
czenia przeciętnej liczby osób na mieszkanie i na izbę 

 Dwellings 
 
    1. Information regarding dwelling stocks and com-
pleted dwellings concerns dwellings, as well as 
rooms and the useful floor area in these dwellings, 
located in residential and non-residential buildings. Data 
do not include collective accommodation facilities (em-
ployee hostels, student dormitories and boarding 
schools, social welfare homes and others) and spaces 
not designed for residential purposes, but which for 
various reasons are inhabited (animal accommodations, 
caravans, ships, wagons and others). 
    A dwelling is a premise comprising one or several 
rooms including auxiliary spaces, built or remodelled for 
residential purposes, structurally separated (by perma-
nent walls) within a building, into which a separate ac-
cess leads from a staircase, passage, common hall or 
directly from the street, courtyard                       or garden.  
    A room is a space in a dwelling separated from other 
spaces by permanent walls, with an area of at least 4 m2, 
with direct day lighting, i.e., with a window or door con-
taining a glass element in an external wall of the building. 
A kitchen area is treated as a room if it meets the condi-
tions described in the definition. 
    Data regarding the number of rooms in dwellings 
also include rooms used exclusively for conducting 
economic activity, if these rooms are located within                     
a construction of dwelling and do not have an additional, 
separate access from the street, courtyard or from  
a common space in the building. 
    The useful floor area of a dwelling is the total useful 
floor area of the rooms, kitchen, foyers, bathrooms, and 
all other spaces comprising the dwelling. 
2. Data regarding dwelling stocks have been compiled 
on the basis of the balance of dwelling stocks,                              
as of 31 December. 
    The balances of dwelling stocks are estimated for 
the periods between censuses on the basis of results 
from last census assuming inhabited and uninhabited 
dwellings as a basis and considering increases and 
decreases of dwelling stocks. 
    3. In dwelling stocks as the basis for calculating the 
average number of persons per dwelling and per room 
the total number of population as of 31 December was 
used. 
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przyjęto ogólną liczbę ludności według stanu                        
w dniu 31 grudnia. 
    4. Informacje o budynkach oddanych do użytko-
wania (przez wszystkich inwestorów): 
− w zakresie liczby budynków obejmują tylko budynki 
nowo wybudowane, 
−  w zakresie kubatury budynków obejmują budynki 
nowo wybudowane i rozbudowane (tylko w części 
dotyczącej rozbudowy). 
    5. Informacje o mieszkaniach, powierzchni użyt-
kowej mieszkań oraz o izbach oddanych do użyt-
kowania dotyczą mieszkań w budynkach nowo wybu-
dowanych i rozbudowanych (w części stanowiącej 
rozbudowę) oraz uzyskanych w wyniku przebudowy 
pomieszczeń niemieszkalnych. 
Informacje o efektach: 
― budownictwa indywidualnego dotyczą mieszkań 
oddanych do użytkowania przez osoby fizyczne, funda-
cje, kościoły i związki wyznaniowe, z przeznaczeniem 
na użytek własny inwestora;  
― budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub 
wynajem dotyczą mieszkań oddanych do użytkowania 
przez różnych inwestorów w celu osiągnięcia zysku; 
― budownictwa spółdzielczego dotyczą mieszkań 
oddanych do użytkowania przez spółdzielnie mieszka-
niowe, z przeznaczeniem dla osób będących członkami 
tych spółdzielni; 
― budownictwa komunalnego (gminnego) dotyczą 
mieszkań realizowanych w całości z budżetu gminy 
(głównie o charakterze socjalnym lub interwencyjnym); 
― budownictwa społecznego czynszowego dotyczą 
mieszkań realizowanych przez towarzystwa budownic-
twa społecznego (działające na zasadzie non profit), z 
wykorzystaniem kredytu z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego; 
― budownictwa zakładowego dotyczą mieszkań 
oddanych do użytkowania przez zakłady pracy (sektora 
publicznego i prywatnego), z przeznaczeniem na 
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracowników 
tych zakładów. 
6. W związku ze zmianą metodologiczną, od 2018 r. 
dane o efektach budownictwa „indywidulnego” realizo-
wanego z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem w 
celu osiągnięcia zysku, zostały włączone do formy 
budownictwa „przeznaczone na sprzedaż lub wyna-
jem”. Dane o mieszkaniach, powierzchni użytkowej oraz 
izbach oddanych do użytkowania przeliczono zgodnie 
nowo obowiązującą metodologią. Dane o mieszka-
niach, których budowę rozpoczęto, ze względu na brak 
możliwości dokonania przeliczeń wstecz zgodnie ze 
zmienionym zakresem form budownictwa („indywidual-
ne” oraz „na sprzedaż lub wynajem”), dla lat 2010-2017 
zaprezentowano według metodologii obowiązującej do 
2017 r. 
 

    4. Information regarding buildings completed (by all 
investors): 
− within the scope of the number of buildings includes 
only newly built buildings, 
− within the scope of the cubic volume of buildings 
includes newly built and expanded buildings (only con-
cerning the expanded portion). 
    5. Information regarding dwellings, useful floor 
area of dwellings as well as regarding rooms com-
pleted concerns dwellings in newly built and expanded 
buildings (the enlarged portion) as well as dwellings 
obtained as a result of adapting non-residential spaces. 
Information regarding the effects of: 
― private construction concerns dwellings completed 
by natural persons, foundations, churches and religious 
associations, intended for the own use of the investor; 
― construction for sale or rent concerns dwellings 
completed by various investors in order to achieve                
a profit; 
― cooperative construction concerns dwellings 
completed by housing cooperatives, intended for per-
sons being members of these cooperatives; 
― municipal (gmina) construction concerns dwellings 
realised entirely from the budget of gmina (primarily with 
a public assistance or intervention character); 
― public building society concerns dwellings built by 
public building societies (operating on a non-profit basis) 
using credit from the state bank BGK; 
― company construction concerns dwellings com-
pleted by companies (of the public and private sectors), 
intended for meeting the residential needs of the em-
ployees of these companies. 
6. Due to methodological change, since 2018, data 

regarding effects of ”private construction” realised for sale 
or rent in order to achieve a profit, are included into the 
form of construction ”for sale or rent”. Data on dwellings, 
useful floor area and rooms completed are recalcu-
lated according to the new methodology. Data on dwell-
ings in which construction has begun, due to the 
impossibility of recalculating data back, according to 
the revised scope of forms of construction (”private” and 
”for sale or rent”), for the years 2010-2017 are presented 
according to methodology valid until 2017. 

Infrastruktura  Infrastructure 
 
1. Informacje o urządzeniach i usługach komu-

nalnych opracowano metodą rodzaju działal-
ności, tj. według kryterium przeznaczenia urzą-
dzeń, niezależnie od przeważającego rodzaju 
działalności podmiotu gospodarczego.  

 

  
1. Information regarding municipal installations 

and services was compiled using the kind-of-
activity method, i.e., according to the criterion of 
installation designation, regardless of the predo-
minate kind of activity of the economic entity. 
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Dane o urządzeniach komunalnych dotyczą 
urządzeń czynnych. 

2. Informacje o sieci wodociągowej, kana-
lizacyjnej i gazowej obejmują sieć obsługującą 
gospodarstwa domowe i innych użytkowników. 

Informacje o długości sieci wodociągowej 
i gazowej dotyczą sieci rozdzielczej (bez połączeń 
prowadzących do budynków mieszkalnych i innych 
obiektów) oraz sieci przesyłowej (magistralnej). 

Dane o długości sieci kanalizacyjnej, oprócz 
przewodów ulicznych, uwzględniają kolektory,  
tj. przewody odbierające ścieki z sieci ulicznej; nie 
uwzględniają natomiast kanałów przeznaczonych 
wyłącznie do odprowadzania wód opadowych. 

3. Zdrój uliczny jest to urządzenie zainstalowane 
do ulicznego przewodu wodociągowego, służące do 
pobierania wody przez ludność bezpośrednio z tego 
przewodu. 

Dane o zużyciu wody z wodociągów w gospodar-
stwach domowych obejmują ilość wody pobranej 
z sieci wodociągowej za pomocą urządzeń zainsta-
lowanych w budynku. 

4. Dane o korzystających z wodociągu i ka-
nalizacji obejmują ludność zamieszkałą w bu-
dynkach mieszkalnych dołączonych do określonej 
sieci. 

Dane o korzystających z gazu dotyczą ludności              
w mieszkaniach wyposażonych w instalację gazu 
z sieci.  

Dane o ludności korzystającej z wodociągu, kanali-
zacji i gazu obejmują również ludność w budynkach 
zbiorowego zamieszkania. 

5. Zużycie energii elektrycznej i gazu z sieci 
w gospodarstwach domowych ustala się na podsta-
wie zaliczkowego systemu opłat. 

6. Informacje z zakresu ciepłownictwa obejmują 
budynki mieszkalne oraz urzędy i instytucje ogrzewa-
ne centralnie za pośrednictwem sieci przesyłowej 
rozumianej jako układ instalacji połączonych i współ-
pracujących ze sobą, służące do przesyłania i dystry-
bucji czynnika grzejnego do odbiorcy zgodnie 
z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne (Dz. U. 2020, poz. 833) z późniejszymi zmia-
nami. 

Dane w tabl. 5 dotyczą budynków i lokali ogrzewa-
nych przy pomocy urządzeń jednostek gospodarki 
komunalnej i mieszkaniowej oraz spół-dzielni miesz-
kaniowych i zakładów pracy, niezależnie od źródeł 
wytwarzania energii cieplnej (własnych lub obcych). 

Kotłownia to budynek lub pomieszczenie wraz 
z ustawionymi w nim kotłami oraz urządzeniami 
służącymi do wytwarzania energii cieplnej na cele 
grzewcze lub ogrzewania i równoczesnego dostar-
czania ciepłej wody. 

7. Parki spacerowo-wypoczynkowe są to tereny 
zieleni o powierzchni co najmniej 2 ha, urządzone                  
i konserwowane z przeznaczeniem na cele wypo-
czynkowe ludności, wyposażone w drogi, place, ławki 
itp. 

Zieleńce są to obiekty o powierzchni poniżej 2 ha, 
w których funkcji dominuje wypoczynek. 

Tereny zieleni osiedlowej występują przy zabu-
dowie mieszkaniowej, pełnią funkcję wypoczynkową, 
izolacyjną i estetyczną. 

Data regarding municipal installations concern 
operative installations. 

2. Information regarding the length of the water 
supply, the sewage systems and gas supply system 
includes systems servicing households and others. 

Information regarding the length of the water 
supply and gas supply networks concerns distri-
bution network (excluding connections leading to 
residential buildings and other constructions) as well 
as the transmission (main) network. 

Data regarding the length of the sewage net-
work, apart from street conduits, include collectors, 
i.e., conduits receiving sewage from the street 
network; while they do not include sewers designed 
exclusively for draining run-off. 

3. As street spring we mean a device connected 
with the water supply system, used by population as 
direct source of water supply. 

Data regarding consumption of water in 
households include quantity of water collected from 
water supply system by facilities installed in building. 

4. Data regarding the users of water supply 
systems and sewage systems include the popula-
tion living in residential buildings connected to a 
defined system. 

Data regarding the gas users concern the popula-
tion in dwellings equipped with gas installations 
connected to the gas supply system. 

Data regarding the population connected to the 
water supply system, the sewage system and the 
gas supply system also include the population in 
collective accommodation facilities. 

5. The consumption of electricity and gas 
from the gas supply system in households is estab-
lished on the basis of an estimated system of pay-
ments. 

6. Information within the range of heating re-
gards dwellings as well as offices and institutions 
with central heating within transmission thermal-
line – which is considered as a system of conduits 
leading heating medium to distribution line accord-
ing to Act from 10 April 1997 Energetic law (Jour-
nal of Laws 2020, item 833) with later amend-
ments. 

Data in table 5 apply to the buildings and prem-
ises heated by installations operated by communal 
and housing organizations and by housing coops 
or enterprises, regardless of the sources supplying 
the thermal energy (own and other).  

Boiler-house is a building or space with boilers 
and installations used for production of thermal 
energy for heating or both heating and supplying 
warm water. 

7. Strolling and recreational parks are green are-
as of at least 2 ha in size, maintained for the recrea-
tional needs of the population, featuring roads, 
squares, benches, etc. 

Lawns include areas of less than 2 ha in size, in 
which recreational activity dominates. 
Green areas of the housing estates are located 
in residential areas and are used for the purposes of 
recreation, isolation and aesthetic visual appearance. 

 


