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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

B-06
Meldunek o budownictwie

mieszkaniowym

za okres styczeñ - ................ 200... r.

Urz¹d Statystyczny

w .........................................................

Dorêczyæ w terminie do trzeciego dnia

roboczego ka¿dego miesi¹ca

Wype³nia US Oddzia³ terenowy Nr formularza

Numer identyfikacyjny - REGON
(wpisywaæ od pierwszej kratki z lewej strony)

Formy budownictwa

Liczba mieszkañ
a) Powierzchnia u¿ytkowa

mieszkañ w m
2

na realizacjê których
wydano pozwolenia

których budowê
rozpoczêto

oddanych do u¿ytkowania

w budynkach mieszkalnych i o innych przeznaczeniu ni¿ mieszkalne

0 1 2 3 4

Ogó³em 1

Indywidualne
b)

2

Spó³dzielcze 3

Przeznaczone na sprzeda¿ lub wynajem
c)

4

Komunalne 5

Spo³eczne czynszowe 6

Zak³adowe
7

..................................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

.......................................................................
(miejscowoœæ, data)

..................................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

a)
W budynkach nowych i rozbudowywanych oraz mieszkañ uzyskanych z przebudowy.

b)
Przeznaczone na u¿ytek w³asny inwestora i jego rodziny lub na zaspokojenie potrzeb

mieszkaniowych jego pracowników oraz przeznaczone na sprzeda¿ lub wynajem w celu osi¹gniêcia zysku - patrz objaœnienia w pkt. 3.
c) Bez budownictwa osób fizycznych zaliczonego do

budownictwa indywidualnego - patrz objaœnienia w pkt. 3.

Przed wype³nieniem przeczytaæ objaœnienia

Powiat ......................... ...........................................................................Województwo ........................................................................................... Symbol terytorialny
a)

a)
Wype³nia US.
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1. Meldunek o budownictwie mieszkaniowym (B-06) sporz¹dza siê na podstawie rejestru de-
cyzji o pozwoleniu na budowê, ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do u¿ytkowania obiek-
tów budowlanych, projektu budowlanego (stanowi¹cego podstawê do wydania pozwolenia na
budowê) oraz informacji uzyskanych bezpoœrednio od inwestorów.

2. Meldunek dotyczy mieszkañ w nowych budynkach mieszkalnych i o innym przeznaczeniu
ni¿ mieszkalne oraz w czêœciach dobudowanych lub nadbudowanych do istniej¹cych budyn-
ków, jak równie¿ mieszkañ uzyskiwanych z przebudowy (pomieszczeñ niemieszkalnych lub
mieszkañ wiêkszych na mniejsze); nie nale¿y uwzglêdniaæ w nim oddawanych do u¿ytku po-
mieszczeñ, które nie stanowi¹ odrêbnego mieszkania.

3. Poszczególne wiersze dotycz¹ nastêpuj¹cych form budownictwa:

– wiersz 2 - budownictwo indywidualne - realizowane przez osoby fizyczne (bez wzglêdu na to,
czy prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹), koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe z przeznaczeniem
g³ównie na u¿ytek w³asny inwestora i jego rodziny lub na zaspokojenie potrzeb mieszkanio-
wych jego pracowników (odpowiada to symbolowi "1" w rubr. 2 formularza kwartalnego spra-
wozdania B-07) b¹dŸ na sprzeda¿ lub wynajem - w celu osi¹gniêcia zysku (odpowiada to
symbolowi "2" w rubr. 2 formularza kwartalnego sprawozdania B-07);

– wiersz 3 - budownictwo spó³dzielcze - realizowane przez spó³dzielnie mieszkaniowe z prze-
znaczeniem dla osób bêd¹cych cz³onkami tych spó³dzielni;

– wiersz 4 - budownictwo przeznaczone na sprzeda¿ lub wynajem - realizowane w celu
osi¹gniêcia zysku przez ró¿nych inwestorów (np. firmy developerskie, gminy), bez budownic-
twa osób fizycznych zaliczonego do budownictwa indywidualnego. Do tej formy budownictwa
zalicza siê równie¿ budownictwo towarzystw budownictwa spo³ecznego, realizowane w celu
osi¹gniêcia zysku (z wynajmu lokali u¿ytkowych lub z komercyjnej sprzeda¿y mieszkañ), któ-
ry jest w ca³oœci przeznaczany na budowê domów czynszowych;

– wiersz 5 - budownictwo komunalne - g³ównie o charakterze socjalnym lub interwencyjnym -
realizowane w ca³oœci ze œrodków gminy;

–

–

– wiersz 6 - budownictwo spo³eczne czynszowe - realizowane przez Towarzystwa Budownic-
twa Spo³ecznego (dzia³aj¹ce na zasadzie non profit), z wykorzystaniem kredytu z Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego;

– wiersz 7 - budownictwo zak³adowe - realizowane przez zak³ady pracy sektora publicznego i
prywatnego (bez budownictwa osób fizycznych zaliczonego do budownictwa indywidualne-
go), z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracowników tych
zak³adów.

4. Je¿eli przebudowa dokonywana jest w zasobach spó³dzielni mieszkaniowych lecz finan-
sowana jest przez inwestora indywidualnego (osobê fizyczn¹, która najczêœciej otrzymuje ta-
k¿e pozwolenie na przebudowê), bêd¹cego cz³onkiem danej spó³dzielni, uzyskane efekty
mieszkaniowe nale¿y zaliczyæ do budownictwa spó³dzielczego. Natomiast mieszkanie uzyska-
ne w wyniku przebudowy realizowanej (finansowanej) przez inwestora indywidualnego w in-
nych zasobach mieszkaniowych, nale¿y zaliczyæ do budownictwa indywidualnego.

5. Mieszkanie jest to lokal przeznaczony na sta³y pobyt ludzi - wybudowany lub przebudowa-
ny do celów mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwa³ymi œcianami w obrêbie budynku -
do którego prowadzi niezale¿ne wejœcie z klatki schodowej, ogólnego korytarza, wspólnej sieni
b¹dŸ bezpoœrednio z ulicy, podwórza lub ogrodu; sk³adaj¹cy siê z jednej lub kilku izb (lub ze-
spo³ów izb) i pomieszczeñ pomocniczych (takich jak: przedpokój, hol, ³azienka, wc, garderoba,
spi¿arka, schowek). W budynkach zbiorowego zamieszkania, za mieszkanie uznaje siê tylko
ten lokal, który przeznaczony jest na sta³e zamieszkiwanie w³aœciciela, zarz¹dcy lub pracowni-
ków obiektu i ich rodzin - prowadz¹cych odrêbne gospodarstwa domowe.

6. Przez powierzchniê u¿ytkow¹ mieszkania rozumie siê powierzchniê wszystkich pomiesz-
czeñ w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym, w którym znajduje siê tylko jedno miesz-
kanie, tj. pokoi, kuchni, spi¿arni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, ³azienek, ubikacji,
obudowanej werandy, ganku, garderoby oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym i
gospodarczym potrzebom mieszkañców (pracownie artystyczne, pomieszczenia rekreacyjne
lub hobby) bez wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ytkowania. Nie zalicza siê do po-
wierzchni u¿ytkowej mieszkania powierzchni: balkonów, tarasów, loggi, antresoli, szaf i schow-
ków w œcianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych na
przechowywanie opa³u, a tak¿e gara¿y, hydroforni i kot³owni.

O B J A Œ N I E N I A
do Meldunku o budownictwie mieszkaniowym (B-06)

– wype³nianie sprawozdañ bardzo staranie i czytelnie, tylko d³ugopisem koloru czarnego,

– wpisywanie w kratce tylko jednej cyfry symbolu lub liczby, która w ca³oœci musi znaleŸæ siê w obrêbie bia³ego pola kratki (pola odczytu),

– nie stosowanie ¿adnych skreœleñ, a w przypadku pomy³ki, dok³adne usuniêcie b³êdnego zapisu korektorem i wpisanie w tym miejscu zapisu poprawnego,

– wpisywanie liczb pocz¹wszy od pierwszej kratki z lewej strony,

– pozostawianie pustych, nie wype³nionych kratek w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kratek ni¿ przewidziano do wype³nienia,

– pozostawianie wszystkich pustych kratek w przypadku braku informacji liczbowej,

– nie dokonywanie dodatkowych zapisów, notatek na marginesach, a szczególnie w rogach formularza,

– szczególne dbanie o to, aby formularz w czasie wype³niania nie ulega³ zabrudzeniom b¹dŸ uszkodzeniom (np. naderwaniu lub oderwaniu fragmentu formularza),

– przesy³anie do urzêdów statystycznych orygina³ów sprawozdañ, a nie ich kopii, jeœli to mo¿liwie w formie dodatkowo nie sk³adanej, ze wzglêdu na automatyczne pobieranie formularzy do
odczytu.

* * *

Uwaga: Formularz B-06 jest przystosowany do techniki automatycznego (optycznego) odczytu danych, G³ówny Urz¹d Statystyczny uprzejmie prosi sporz¹dzaj¹cych sprawozdanie,
o przestrzeganie nastêpuj¹cych zasad ogólnych:

����


