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Nr str. 1Dodatkowy Nr formularza/Wype³nia US
Oddzia³ terenowy

Nr formularza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
M-01

Sprawozdanie o zasobach
mieszkaniowych

za rok 200...

Urz¹d Statystyczny

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

Przekazaæ/wys³aæ w terminie

do dnia 30 stycznia

G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

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

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy

Rodzaj jednostki
a)

Powiat
a)

...................................................

Województwo
a)

.......................................

1 komunalnych 3 Skarbu Pañstwa 5 nowego inwestora

2 zak³adu pracy 4 spó³dzielni mieszkaniowej 6 innych

Dzia³ 2. Zasoby mieszkaniowe stanowi¹ce w³asnoœæ jednostki sprawozdawczeja), osób fizycznych w budynkach
wspólnot mieszkaniowych oraz rotacja lokatorów w mieszkaniach wynajmowanych - stan w dniu 31 XII

Dzia³ 1. Wspólnota powsta³a na bazie zasobów

a)
Znajduj¹ce siê w budynkach stanowi¹cych w³asnoœæ i wspó³w³asnoœæ jednostki sprawozdawczej.

b)
Nie dotyczy wspólnot

mieszkaniowych.
c)

Dotyczy wspólnot mieszkaniowych.

» wype³nianie sprawozdañ bardzo starannie i czytelnie, tylko d³ugopisem koloru czarnego,

» wpisywanie w kratce tylko jednego znaku (znaku X w kratce z cyfrowym symbolem odpowiedzi s³ownej obok wymienionej), cyfry symbolu lub
liczby, który w ca³oœci musi znaleŸæ siê w obrêbie bia³ego pola kratki (pola odczytu),

» niestosowanie ¿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, niewype³nionych kratek w sytuacji, gdy na wpisanie liczby potrzeba mniej kratek ni¿ przewidziano do wype³nienia,

» pozostawianie wszystkich pustych kratek w przypadku braku informacji liczbowej,

» niedokonywanie 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 niesk³adanej, ze wzglêdu
na automatyczne pobieranie formularzy do odczytu.

Uwaga: Formularz M-01 jest przystosowany do techniki automatycznego (optycznego) odczytu danych. G³ówny Urz¹d
Statystyczny uprzejmie prosi sporz¹dzaj¹cych sprawozdanie o przestrzeganie nastêpuj¹cych zasad ogólnych:

a)
Symbol wpisuje Urz¹d Statystyczny.



Wyszczególnienie
W domach wielorodzinnych

sprzedane osobom fizycznym
W budynkach sprzedanych

osobom fizycznym
W budynkach zwróconych

dawnym w³aœcicielon
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(bez znaku po prze-
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Wartoœæ sprzedanych miesz-
kañ osobom fizycznym
w 2005 r. w tys. z³

a)b)
5 , ,

Dzia³ 4. Zasoby mieszkaniowe sprywatyzowane (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych)

Wyszczególnienie

Nazwa miasta (dzielnicy), gminy wiejskiej

Identyfikator podzia³u terytorialnego (wype³nia US)

0 1 2 3

Symbol nowego w³aœciciela
a)

1

Mieszkania

2004 2

2005 3

Izby

2004 4

2005 5

Powierzchnia u¿ytkowa
mieszkañ w m

2

(bez znaku po przecinku)

2004 6

2005 7

Dzia³ 5. Zasoby mieszkaniowe sprzedane lub przekazane (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych)

a) 1 - osoba fizyczna, 2 - zak³ad pracy, 3 - spó³dzielnia mieszkaniowa, 4 - gmina, 5 - inny podmiot.

Dzia³ 3. Zasoby mieszkaniowe spó³dzielni mieszkaniowych - stan w dniu 31 XII

a)
W dniu wykupu - na podstawie wyceny rzeczoznawcy, bez potr¹cenia amortyzacji.

b)
Z jednym znakiem po przecinku.

Nr str. 2

a)
W dniu wykupu - na podstawie wyceny rzeczoznawcy, bez potr¹cenia amortyzacji.

Wyszczególnienie

Spó³dzielcze w³asnoœciowe

razem
w tym, do których prawo zosta³o nabyte w 2005 r. w wyniku

przekszta³cenia sprzeda¿y (zmiany lokatora)

0 1 2 3

Mieszkania 1

Izby 2

Powierzchnia u¿ytkowa
mieszkañ w m

2

(bez znaku po przecinku)
3

Wartoœæ mieszkañ w tys. z³
a)

(z jednym znakiem po prze-
cinku)

4 ,



Dzia³ 6. Zasoby mieszkaniowe przejête od innych podmiotów (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych)

Wyszczególnienie

Nazwa miasta (dzielnicy), gminy wiejskiej

Identyfikator podzia³u terytorialnego (wype³nia US)

0 1 2 3

Symbol poprzedniego w³aœciciela
a)

1

Mieszkania

2004 2

2005 3

Izby

2004 4

2005 5

Powierzchnia u¿ytkowa
mieszkañ w m

2

(bez znaku po przecinku)

2004 6

2005 7

Dzia³ 7. Zasoby mieszkaniowe przeznaczone na cele niemieszkalne (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych)

Wyszczególnienie

Nazwa miasta (dzielnicy), gminy wiejskiej

Identyfikator podzia³u terytorialnego (wype³nia US)

0 1 2 3

Mieszkania

2004 1

2005 2

Izby

2004 3

2005 4

Powierzchnia u¿ytkowa
mieszkañ w m

2

(bez znaku po przecinku)

2004 5

2005 6

Nr str. 3

a) 1 - osoba fizyczna, 2 - zak³ad pracy, 3 - spó³dzielnia mieszkaniowa, 4 - gmina, 5 - inny podmiot.

Dodatkowy Nr formularza/Wype³nia US
Oddzia³ terenowy

Nr formularza



Dzia³ 8. Zaleg³oœci w op³atach za mieszkanie i podjête dzia³ania eksmisyjne w mieszkaniach stanowi¹cych w³asnoœæ
jednostki sprawozdawczej oraz osób fizycznych w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Wyszczególnienie Ogó³em W tym ponad 3 miesi¹ce
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Liczba mieszkañ, których lokatorzy zalegaj¹
z op³atami za mieszkanie
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(za rok sprawozdawczy) w tys. z³

a)b) 02 , ,
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liczba lokatorów zale-
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a) 04 , ,

Liczba tocz¹cych siê w
s¹dzie postêpowañ eks-
misyjnych z lokali miesz-
kalnych stanowi¹cych
w³asnoœæ jednostki spra-
wozdawczej

ogó³em 05
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mieszkanie
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Liczba orzeczonych przez
s¹d eksmisji z lokali
mieszkalnych w roku, za
który sk³adane jest spra-
wozdanie

ogó³em 07

w tym z powodu zaleg³oœci
w op³atach za mieszkanie 08

Liczba wykonanych eks-
misji z lokali mieszkalnych
w roku, za który sk³adane
jest sprawozdanie

ogó³em 09

w tym z powodu zaleg³oœci
w op³atach za mieszkanie 10

a)
Wszystkich, b¹dŸ niektórych.

Wyszczególnienie

Liczba mieszkañ

ogó³em w tym w miastach

razem

w tym mieszkañ,
których remont
bezpoœrednio

dotyczy³

razem

w tym mieszkañ,
których remont
bezpoœrednio

dotyczy³

0 1 2 3 4

w budynkach wyremontowanych

Remonty kapitalne 01

Roboty re-
montowe

wymiana instala-
cji

a) 02

remont dachu 03

wymiana stolarki
budowlanej

04

Dzia³ 9. Remonty i modernizacja mieszkañ w budynkach mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ jednostki oraz
wspólnot mieszkaniowych

Nr str. 4

a)
Z jednym znakiem po przecinku.

b)
Od stycznia do grudnia, tj. bez zaleg³oœci z poprzednich lat.



Wyszczególnienie

Liczba mieszkañ

ogó³em w tym w miastach

razem

w tym mieszkañ,
których remont
bezpoœrednio

dotyczy³

razem

w tym mieszkañ,
których remont
bezpoœrednio

dotyczy³

0 1 2 3 4

w budynkach po modernizacji

Instalacje
nowo do-
prowadzo-
ne

wodoci¹g 05

kanalizacja 06

centralne
ogrzewanie

07

ciep³a woda 08

gaz sieciowy 09

Zasoby, do których doprowa-
dzono nowe instalacje (patrz
objaœnienia do dzia³u 9)

10

Ocieplenie budynku 11

Dzia³ 9. Remonty i modernizacja mieszkañ w budynkach mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ jednostki oraz
wspólnot mieszkaniowych (dok.)

Wyszczególnienie
Jed-

nostka
miary

Miasto

Identyfikator podzia³u terytorialnego (wype³nia US)

0 1 2 3

Powierzchnia zieleñców
(z jednym znakiem po
przecinku)

1 ha , , ,

D³ugoœæ ¿ywop³otów formo-
wanych i nieformowanych

2 mb

Dzia³ 10. Zieleñ osiedlowa w miastach

Nr str. 5

....................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie



Nr str. 6

Jednostka posiadaj¹ca zasoby mieszkaniowe na terenie wiêcej ni¿ jednego powiatu sporz¹dza dla ka¿dego powiatu odrêbne

sprawozdanie M-01 wpisuj¹c w miejsce do tego przeznaczone, nazwê w³aœciwego powiatu i województwa.

Komplet sprawozdañ nale¿y przes³aæ do Urzêdu Statystycznego w³aœciwego terytorialnie dla siedziby jednostki

sprawozdawczej.

OBJAŒNIENIA
do formularza M-01

Dzia³ 1. Wspólnota powsta³a na bazie zasobów

Dzia³ ten dotyczy tylko wspólnot mieszkaniowych, które
powsta³y na mocy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asno-
œci lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388, z póŸn. zm.), w³asnoœci¹
wspólnot.

Nale¿y okreœliæ (poprzez wstawienie krzy¿yka przy w³aœci-
wym symbolu), na bazie jakich zasobów mieszkaniowych
powsta³a wspólnota mieszkaniowa:

1 - komunalnych (gminy, jednostek samorz¹du terytorialnego),

2 - zak³adu pracy (dotyczy mieszkañ, które by³y w³asnoœci¹
przedsiêbiorstw pañstwowych, w tym Lasów Pañstwowych
oraz pañstwowych jednostek organizacyjnych np. instytutów
badawczych, pañstwowych wy¿szych uczelni, instytucji arty-
stycznych; przedsiêbiorstw komunalnych z wyj¹tkiem przed-
siêbiorstw gospodarki mieszkaniowej; przedsiêbiorstw prywat-
nych i innych prywatnych jednostek organizacyjnych),

3 - Skarbu Pañstwa (dotyczy mieszkañ, które by³y w zasobie
lub zarz¹dzie: ANR, WAM, MON, MSWiA; organizacji w³adzy
pañstwowej np. Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu,
Kancelarii Senatu, S¹du Najwy¿szego; organów administracji
pañstwowej np. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mini-
sterstw; organów kontroli pañstwowej np. NIK, PIP),

4 - spó³dzielni mieszkaniowej (dotyczy tych lokali mieszkal-
nych, dla których zosta³a wyodrêbniona w³asnoœæ i ich w³aœci-
ciele nie s¹ obecnie cz³onkami spó³dzielni, tj. zasoby, które
zosta³y wydzielone z zasobów spó³dzielni - art. 26 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych -
Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116),

5 - nowo wybudowanych lub pozyskanych w celu sprzeda¿y
oraz wynajmu lokali przez inwestora np. deweloperów, TBS,

6 - do ¿adnej z wymienionych kategorii (np. zwi¹zków zawodo-
wych, stowarzyszeñ, fundacji, partii politycznych, samorz¹dów
zawodowych i gospodarczych, Koœcio³a Katolickiego i
zwi¹zków wyznaniowych, uczelni katolickich i instytutów
koœcielnych).

Dzia³ 2. Zasoby mieszkaniowe stanowi¹ce w³asnoœæ
jednostki sprawozdawczej, osób fizycznych
w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz
rotacja lokatorów w mieszkaniach wynajmowa-
nych

W dziale tym jednostka sprawozdawcza podaje dane o zaso-
bach mieszkaniowych stanowi¹cych jej w³asnoœæ, znaj-
duj¹cych siê w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
(np. w budynku biurowym, produkcyjnym), niezale¿nie czy s¹
zarz¹dzane przez jednostkê sprawozdawcz¹, czy te¿ zosta³y
przekazane w zarz¹d innemu podmiotowi.

Uwzglêdniæ nale¿y mieszkania znajduj¹ce siê w budynkach
w ca³oœci stanowi¹cych w³asnoœæ jednostki sprawozdawczej
oraz bêd¹ce jej w³asnoœci¹ i znajduj¹ce siê w budynkach sta-
nowi¹cych wspó³w³asnoœæ (objêtych wspólnotami mieszkanio-
wymi).

Spó³dzielnie mieszkaniowe nie wykazuj¹ mieszkañ sta-
nowi¹cych odrêbn¹ w³asnoœæ.

Uwaga! Je¿eli jednostka sprawozdawcza np. zak³ad pracy,
zarz¹dza lub administruje zasobami wspólnoty mieszkaniowej,
to sporz¹dza odrêbne sprawozdania dla:

– swoich zasobów,

– zasobów wspólnoty mieszkaniowej

Jednostki sprawozdawcze takie jak zak³ad pracy,
spó³dzielnia mieszkaniowa, developer, TBS inny podmiot
wype³niaj¹ wiersze 1, 2, 4 i 5-8. W wierszu 1 wykazuj¹ wszyst-
kie mieszkania znajduj¹ce siê w budynkach w ca³oœci sta-
nowi¹cych jej w³asnoœæ oraz bêd¹ce jej w³asnoœci¹ i znajduj¹ce
siê w budynkach stanowi¹cych wspó³w³asnoœæ. Nale¿y
uwzglêdniæ równie¿ te mieszkania, które 31 XII nie by³y cza-
sowo zamieszkane, np. by³y w trakcie zmiany najemcy, w
remoncie. W wierszu 2 wykazuj¹ tylko te mieszkania, które sta-
nowi¹ jej w³asnoœæ, ale znajduj¹ siê w budynkach stanowi¹cych
wspó³w³asnoœæ (objêtych wspólnotami mieszkaniowymi).

W wierszach 5 - 8 nale¿y wykazaæ mieszkania, w których w
latach 2004 – 2005 zachodzi³ przypadek zmiany lokatora.

Wspólnota mieszkaniowa wype³nia wiersze 1, 3, 4.
W wierszu 1 wykazuje iloœæ mieszkañ ogó³em znajduj¹cych

siê w budynku wspólnoty, a w wierszu 3 tylko mieszkania,
które stanowi¹ w³asnoœæ osób fizycznych.

Za mieszkanie stanowi¹ce w³asnoœæ osób fizycznych uznaje
siê mieszkanie, do którego prawo w³asnoœci posiada osoba
fizyczna (jedna lub wiêcej, np. wspó³ma³¿onkowie), przy czym
osoba ta mo¿e byæ w³aœcicielem ca³ej nieruchomoœci, na której
po³o¿one jest mieszkanie lub posiadaæ udzia³ w nieruchomoœci
wspólnej, jako prawo zwi¹zane z odrêbn¹ w³asnoœci¹ lokalu
mieszkalnego np. znajduj¹cego siê w budynku objêtym wspól-
not¹ mieszkaniow¹. Prawo w³asnoœci ca³ej nieruchomoœci lub
tylko lokalu mieszkalnego z przypisan¹ czêœci¹ nieruchomoœci
(tzw. udzia³em w nieruchomoœci wspólnej) powinno byæ ujaw-
nione w ksiêdze wieczystej, a w razie jej braku w innym doku-
mencie potwierdzaj¹cym w³asnoœæ.

W wierszu 4 nale¿y podaæ dane o mieszkaniach niezamiesz-
kanych.

Do mieszkañ niezamieszkanych nale¿y zaliczyæ mieszkania,
w których w dniu 31 XII roku sprawozdawczego nie by³a zamel-
dowana (na pobyt sta³y lub czasowy) ¿adna osoba ani te¿ nie
mieszka³a, nawet czasowo, ¿adna osoba bez zameldowania.
Dotyczy to mieszkañ nie rozdysponowanych znajduj¹cych siê
w budynkach nowo zbudowanych, oddanych do u¿ytku, miesz-
kañ bêd¹cych w remoncie b¹dŸ wykwaterowanych do remontu,
mieszkañ nie zamieszkanych z powodu tocz¹cego siê postêpo-
wania s¹dowego lub egzekucyjnego, mieszkañ nie przyjêtych
do zasiedlenia z powodu ich z³ego stanu technicznego, miesz-
kañ pozostaj¹cych w rezerwie jednostki sprawozdawczej,
tak¿e nie zamieszkanych z innych przyczyn.

W rubrykach 1 - 3 nale¿y podaæ dane o liczbie mieszkañ, ich
powierzchni u¿ytkowej oraz liczbie izb.

Izba jest to pomieszczenie w mieszkaniu oddzielone od
innych pomieszczeñ sta³ymi œcianami siêgaj¹cymi od pod³ogi
do sufitu, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 4 m

2
z bezpoœrednim

oœwietleniem dziennym, tj. oknem lub oszklonymi drzwiami w
œcianie zewnêtrznej budynku; za izby uwa¿a siê nie tylko
pokoje, ale równie¿ kuchnie spe³niaj¹ce powy¿sze kryteria. Nie
uznaje siê za izby - bez wzglêdu na wielkoœæ powierzchni i spo-
sób oœwietlenia - przedpokojów, holi, ³azienek, ubikacji, spi¿-
arni, werand, ganków, schowków itp.

Powierzchnia u¿ytkowa mieszkania jest sum¹ powierzchni
wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w obrêbie mieszka-
nia, a w szczególnoœci: pokoi, kuchni (z oknem i bez okna),
alkow, spi¿arni, przedpokoi, holi, ³azienek, ubikacji, obudowa-
nej werandy lub ganku oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych
mieszkalnym lub gospodarczym potrzebom mieszkañców

Uwaga: W e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.

Przyk³ad wype³niania e-mail:

z e n o n . k o w a l s k i @ x x x . y y y . pl



Nr str. 7

lokalu, bez wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ytkowa-
nia.

Nie zalicza siê do powierzchni u¿ytkowej mieszkania
powierzchni: balkonów, tarasów i loggii, antresol, szaf i schow-
ków w œcianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek
przeznaczonych do przechowywania opa³u oraz powierzchni
gara¿y.

Dzia³ 3. Zasoby mieszkaniowe spó³dzielni
mieszkaniowych

Dzia³ ten wype³niaj¹ tylko spó³dzielnie mieszkaniowe.

W rubryce 1 nale¿y wykazaæ lokale mieszkalne zajmowane
na podstawie w³asnoœciowego spó³dzielczego prawa do lokalu
- Ustawa z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. - Prawo spó³dzielcze
(Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z póŸn. zm.).

W rubryce 2 nale¿y wykazaæ lokale mieszkalne prze-
kszta³cone z lokatorskiego na w³asnoœciowe spó³dzielcze
prawo do lokalu w 2005 r.

W rubryce 3 nale¿y wykazaæ lokale mieszkalne bêd¹ce
przedmiotem sprzeda¿y spó³dzielczego prawa do lokalu przez
dotychczasowego cz³onka spó³dzielni mieszkaniowej na rzecz
nowego cz³onka spó³dzielni w 2005 r.

W wierszu 4 rubryka 2 nale¿y wykazaæ wartoœæ mieszkania
w dniu wykupu - wed³ug wyceny dokonanej przez rzeczo-
znawcê maj¹tkowego bez potr¹cenia amortyzacji i wszelkich
ulg stosowanych przez jednostkê.

Dzia³ 4. Zasoby mieszkaniowe sprywatyzowane

W dziale tym nale¿y wykazaæ mieszkania sprzedane w 2004 i
2005 r. osobom fizycznym lub zwrócone dawnym w³aœcicielom
przez jednostkê sprawozdawcz¹. Dane o mieszkaniach nale¿y
wykazaæ, podaj¹c: liczbê mieszkañ, ich powierzchniê u¿ytkow¹
oraz okreœlon¹ w umowie wartoœæ sprzedanych w 2005 r.
mieszkañ (bez potr¹cenia amortyzacji i wszelkich ulg).

W rubryce 1 nale¿y podaæ dane o liczbie sprywatyzowanych
mieszkañ w budynkach wielomieszkaniowych, które wczeœniej
stanowi³y w³asnoœæ jednostki sprawozdawczej, a w dniu 31 XII
nie wchodzi³y ju¿ w sk³ad jej zasobów mieszkaniowych.

Spó³dzielnie mieszkaniowe w rubrykach 1 i 2 wykazuj¹
mieszkania, dla których zosta³a wyodrêbniona w³asnoœæ i ich
w³aœciciele nie s¹ obecnie cz³onkami spó³dzielni, tj. na mocy
art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach miesz-
kaniowych - Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116).

Za mieszkania sprywatyzowane nale¿y uwa¿aæ takie, co do
których zosta³y zawarte umowy o ustanowieniu odrêbnej
w³asnoœci w formie aktu notarialnego (z dotychczasowym loka-
torem lub innym). W rubryce 1 nale¿y podaæ dane o sprywaty-
zowanych mieszkaniach znajduj¹cych siê w budynkach wielo-
mieszkaniowych, które to mieszkania stanowi³y wczeœniej
w³asnoœæ jednostki sprawozdawczej, a w dniu 31.XII 2005 r. nie
wchodz¹ do jej zasobów. W przypadku, gdy wskutek wykupu
wszystkie mieszkania w budynku sta³y siê w³asnoœci¹ osób
fizycznych (uby³y z zasobów jednostki), to wszystkie sprywaty-
zowane mieszkania nale¿y wykazaæ w rubryce 1 (nie uwzglêd-
niaæ tych mieszkañ w rubryce 2).

W wierszu 5 rubryka 1 i rubryka 2 nale¿y wykazaæ wartoœæ
mieszkania w dniu wykupu - wed³ug wyceny dokonanej przez
rzeczoznawcê maj¹tkowego bez potr¹cenia amortyzacji i
wszelkich ulg stosowanych przez jednostkê.

W rubryce 2 nale¿y wykazaæ mieszkania w budynkach
sprzedanych w ca³oœci (pojedynczym) osobom fizycznym na
podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego i w dniu
31 XII nie wchodzi³y ju¿ w sk³ad zasobu mieszkaniowego jed-
nostki sprawozdawczej.

W rubryce 3 nale¿y wykazaæ dane o mieszkaniach w budyn-
kach zreprywatyzowanych w 2004 i 2005 r., tzn. takich, które

zosta³y zwrócone dawnym w³aœcicielom lub ich spadkobiercom
i skreœlone z zasobów jednostki sprawozdawczej.

Dzia³ 5. Zasoby mieszkaniowe sprzedane lub
przekazane

W dziale tym nale¿y wykazaæ mieszkania sprzedane lub
przekazane w 2004 i 2005 r. przez jednostkê sprawozdawcz¹
osobom fizycznym lub innym jednostkom.

W poszczególnych rubrykach 1 - 3 nale¿y wpisaæ nazwê
gminy, na terenie której dokonano sprzeda¿y lub przekazania
mieszkañ.

Uwaga! Je¿eli na terenie danej gminy sprzedano lub przeka-
zano mieszkania ró¿nym nowym w³aœcicielom, to dla danej
gminy nale¿y wype³niæ tyle rubryk ilu w³aœcicielom sprzedano
lub przekazano mieszkania.
Dla gmin miejsko-wiejskich wykazujemy dane oddzielnie dla
miasta i obszaru wiejskiego.

W wierszu 1 nale¿y wstawiæ symbol nowego w³aœciciela
sprzedanych lub przekazanych mieszkañ.

Osoba fizyczna (symbol 1) - dotyczy mieszkañ do których
prawo w³asnoœci naby³a osoba fizyczna (jedna lub wiêcej, np.
wspó³ma³¿onkowie), przy czym osoba ta mo¿e byæ w³aœcicie-
lem ca³ej nieruchomoœci, na której po³o¿one jest mieszkanie lub
posiadaæ udzia³ w nieruchomoœci wspólnej, jako prawo
zwi¹zane z odrêbn¹ w³asnoœci¹ lokalu mieszkalnego np. znaj-
duj¹cego siê w budynku objêtym wspólnot¹ mieszkaniow¹.
Prawo w³asnoœci powinno byæ ujawnione w ksiêdze wieczystej,
a w razie jej braku w innym dokumencie potwierdzaj¹cym
w³asnoœæ.

Zak³ad pracy (symbol 2) - dotyczy mieszkañ, które s¹ w³asno-
œci¹ przedsiêbiorstw pañstwowych (w tym Lasów Pañstwo-
wych) oraz pañstwowych jednostek organizacyjnych np. insty-
tutów badawczych, pañstwowych wy¿szych uczelni, instytucji
artystycznych, przedsiêbiorstw komunalnych z wyj¹tkiem
przedsiêbiorstw gospodarki mieszkaniowej, przedsiêbiorstw
prywatnych i innych prywatnych jednostek organizacyjnych.

Spó³dzielnia mieszkaniowa (symbol 3) - dotyczy mieszkañ
przekazanych spó³dzielni mieszkaniowych.

Gmina (symbol 4) - dotyczy mieszkañ, które zosta³y przeka-
zane gminie lub jednostkom samorz¹du terytorialnego.

Inny podmiot (symbol 5) - dotyczy mieszkañ np. zwi¹zków
zawodowych, stowarzyszeñ, fundacji, partii politycznych,
samorz¹dów zawodowych i gospodarczych, Koœcio³a Katolic-
kiego i zwi¹zków wyznaniowych, uczelni katolickich i instytu-
tów koœcielnych.

W wierszach 2 - 7 nale¿y wykazaæ liczbê lokali mieszkal-
nych, ich powierzchniê u¿ytkow¹ oraz liczbê izb, które w 2004 i
2005 r. zosta³y sprzedane lub przekazane przez jednostkê
sprawozdawcz¹.

Dzia³ 6. Zasoby mieszkaniowe przejête od innych
podmiotów

W dziale tym nale¿y wykazaæ dane o liczbie mieszkañ, izb
oraz powierzchni u¿ytkowej mieszkañ, które w 2004 i 2005 r. w
drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego zosta³y nie-
odp³atnie przekazane jednostce sprawozdawczej.

W poszczególnych rubrykach 1 - 3 nale¿y wpisaæ nazwê
gminy, na terenie której dokonano przejêcia mieszkañ.

Uwaga! Je¿eli na terenie danej gminy przejêto mieszkania
od ró¿nych w³aœcicieli, to dla danej gminy nale¿y wype³niæ tyle
rubryk od ilu w³aœcicieli otrzymano mieszkania.
Dla gmin miejsko-wiejskich wykazujemy dane oddzielnie dla
miasta i obszaru wiejskiego.

W wierszu 1 nale¿y wstawiæ symbol poprzedniego w³aœci-
ciela mieszkañ.
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Dzia³ 7. Zasoby mieszkaniowe przekazane na cele
niemieszkalne

W dziale tym nale¿y wykazaæ lokale mieszkalne, izby oraz
powierzchniê u¿ytkow¹ mieszkañ, które w 2004 i 2005 r.
zosta³y skreœlone z zasobów jednostki sprawozdawczej w
wyniku ich przekazania na inne cele niemieszkalne.

Dzia³ 8. Zaleg³oœci w op³atach za mieszkanie i podjête
dzia³ania eksmisyjne w mieszkaniach stano-
wi¹cych w³asnoœæ jednostki sprawozdawczej
oraz osób fizycznych w budynkach wspólnot
mieszkaniowych

W wierszu 01 (rubr.1) nale¿y wykazaæ liczbê mieszkañ
bêd¹cych w³asnoœci¹ jednostki sprawozdawczej, których loka-
torzy zalegaj¹ z bie¿¹cymi op³atami (za okres od 01.01.2005 r.
do 31.12. 2005 r.) za mieszkanie minimum przez 1 miesi¹c. Z
ogó³u lokatorów zalegaj¹cych z op³atami nale¿y wyodrêbniæ
tych, którzy zalegaj¹ z op³atami ponad 3 miesi¹ce i wykazaæ ich
w rubryce 2.

Spó³dzielnie mieszkaniowe wykazuj¹ w tym wierszu wszyst-
kich lokatorów zalegaj¹cych z bie¿¹cymi op³atami za mieszka-
nie spó³dzielcze bez wzglêdu na tytu³ prawny do mieszkania
(w³asnoœciowe, lokatorskie, czy dla których ustanowiono
odrêbn¹ w³asnoœæ). Nie nale¿y w tym wierszu uwzglêdniaæ tych
lokatorów, którzy bie¿¹ce op³aty uiszczaj¹, a zalegaj¹ tylko ze
sp³at¹ kredytu mieszkaniowego.

W wierszu 02 nale¿y podaæ ³¹czne kwoty zaleg³ych nale¿no-
œci od lokatorów wykazanych w wierszu 01, uwzglêdniaj¹c rów-
nie¿ odsetki. Kwoty nale¿y podaæ w tysi¹cach z³otych z jednym
miejscem po przecinku.

W wierszu 03 i 04 (wype³niaj¹ tylko spó³dzielnie mieszka-
niowe) nale¿y podaæ liczbê lokatorów zalegaj¹cych ze sp³at¹
kredytu mieszkaniowego oraz kwotê zaleg³ych rat kredytu wraz
z odsetkami dotycz¹cymi zaleg³oœci w sp³acie kredytu mieszka-
niowego, któr¹ kredytobiorcy winni uiszczaæ na konto
spó³dzielni.

Je¿eli lokator spó³dzielni zalega z bie¿¹cymi op³atami ze
sp³at¹ kredytu mieszkaniowego, to nale¿y uwzglêdniæ go dwu-
krotnie: w wierszach 01 i 02 i drugi raz w wierszach 03 i 04.

W wierszu 05 nale¿y wykazaæ dane dotycz¹ce wniesionych
do s¹du spraw o eksmisjê z lokali mieszkalnych w budynkach
zarz¹dzanych przez jednostkê sprawozdawcz¹, a tak¿e z lokali
stanowi¹cych w³asnoœæ jednostki sprawozdawczej a
zarz¹dzanych przez inne podmioty. Dane powinny obejmowaæ
sprawy wniesione w 2005 roku nieorzeczone przez s¹d
(niezakoñczone prawomocnym wyrokiem).

W wierszu 06 nale¿y wyodrêbniæ, spoœród postêpowañ eks-
misyjnych wykazanych w wierszu 05, te postêpowania, które
zosta³y wniesione z powodu nieuiszczania op³at za mieszkanie.

W wierszach 07 - 08 nale¿y wykazaæ liczbê orzeczonych
przez s¹d eksmisji z lokali mieszkalnych w 2005 roku, z wyod-
rêbnieniem (w wierszu 08) orzeczonych eksmisji z powodu
nieuiszczania op³at za mieszkanie.

W wierszach 09 - 10 nale¿y wykazaæ liczbê wykonanych
eksmisji z lokali mieszkalnych w 2005 roku, z wyodrêbnieniem
(w wierszu 10) eksmisji z powodu nieuiszczania op³at za miesz-
kanie.

Dzia³ 9. Remonty i modernizacja mieszkañ w budynkach
mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ jednostki
sprawozdawczej oraz w budynkach wspólnot
mieszkaniowych

W dziale tym jednostka sprawozdawcza taka jak zak³ad
pracy, spó³dzielnia mieszkaniowa, developer, TBS, inny pod-
miot wykazuje informacje o przeprowadzonych remontach i
modernizacjach w mieszkaniach, które znajduj¹ siê w budyn-
kach stanowi¹cych jej w³asnoœæ. Wspólnota mieszkaniowa
podaje dane o wszystkich mieszkaniach znajduj¹cych siê w jej
budynku bez wzglêdu na to, czy stanowi³y w³asnoœæ osób
fizycznych, czy w³asnoœæ innych podmiotów (w tym te¿ gminy).

Liczbê mieszkañ w budynkach poddanych remontom nale¿y
podaæ w dwojakim ujêciu:

w rubryce 1 nale¿y podaæ ogóln¹ liczbê mieszkañ w
budynku po zakoñczonym remoncie,

w rubryce 2 tylko te mieszkania, które bezpoœrednio "zyska³y
w wyniku remontu ", np. w przypadku remontu dachu - te miesz-

kania, które znajduj¹ siê na ostatniej kondygnacji i by³y nara-
¿one na zalewanie w czasie deszczu; w przypadku wymiany
instalacji - liczbê mieszkañ, w których wymieniono instalacje,
np. je¿eli wymieniono tylko w jednym pionie - liczbê mieszkañ w
tym pionie.

W wierszu 01 nale¿y wykazaæ liczbê mieszkañ znajduj¹cych
siê w budynkach, w których zakoñczono remonty kapitalne.

Pod pojêciem "remont kapitalny budynku" rozumie siê roboty
remontowe maj¹ce na celu przywrócenie budynkowi (mieszka-
niom) pierwotnej lub prawie pierwotnej wartoœci technicznej i
u¿ytkowej.

O zaliczeniu wykonanych remontów do kategorii remontu
kapitalnego decyduje kryterium iloœci (co najmniej 60%)
wszystkich podstawowych elementów budowlanych i instala-
cyjnych poddanych naprawom g³ównym b¹dŸ wymianom, któ-
rych przeprowadzenie wymaga³o wykwaterowania osób z lokali
mieszkalnych (wszystkich b¹dŸ niektórych).

W wierszu 02 nale¿y wykazaæ liczbê mieszkañ w budyn-
kach, które wprawdzie nie podlega³y remontowi kapitalnemu,
ale przeprowadzono w nich (i zakoñczono) remont (wymianê)
elementów budowlanych, wymienionych na formularzu (insta-
lacje, dach, wymiana stolarki budowlanej).

Przez naprawê g³ówn¹ rozumie siê gruntowny remont obej-
muj¹cy co najmniej 50% stanu fizycznego poszczególnych ele-
mentów budynku lub instalacji.

Do podstawowych elementów budowlanych zalicza siê:
œciany konstrukcyjne, konstrukcje i krycie dachu, tynki zew-
nêtrzne i wewnêtrzne, stropy, stolarkê budowlan¹, pod³ogi i
piece grzewcze.

Przy wymianie stolarki budowlanej (wiersz 04) na klatkach
schodowych nale¿y uwzglêdniæ wszystkie mieszkania znaj-
duj¹ce siê na tej klatce.

Do instalacji w budynkach, które nale¿y braæ pod uwagê przy
kwalifikowaniu remontu w budynku, zalicza siê instalacje:
wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, centralnego ogrzewania, ciep³ej
wody, gazu sieciowego, elektryczn¹ i dŸwigow¹.

Przez modernizacjê nale¿y rozumieæ doprowadzenie do
budynków i mieszkañ instalacji sanitarno-technicznych
(wodoci¹g, kanalizacja, centralne ogrzewanie, ciep³a woda,
gaz sieciowy), a których budynki i mieszkania w tych budyn-
kach wczeœniej nie posiada³y.

W wierszu 10 nie nale¿y sumowaæ danych z wierszy od 05
do 09, lecz wpisaæ liczbê mieszkañ, do których doprowadzono
nowe instalacje, licz¹c mieszkanie niezale¿nie od liczby dopro-
wadzonych nowych instalacji, tylko jeden raz.

Przyk³adowo: jeœli do budynku dwumieszkaniowego dopro-
wadzono instalacje: wodoci¹g, kanalizacjê i gaz sieciowy, a do
budynku dziesiêciomieszkaniowego tylko gaz sieciowy, to
zapisy w poszczególnych wierszach bêd¹ nastêpuj¹ce: wiersz
05 rubr.1 - 2; wiersz 06 rubr. 1 - 2; wiersze 07, 08 we wszyst-
kich rubrykach - kreski; wiersz 09 rubr. 1 - 12; wiersz 10
rubr. 1 - 12.

W wierszu 11 (rubr.2) nale¿y wykazaæ te mieszkania, które
maj¹ œcianê ocieplon¹.

Dzia³ 10. Zieleñ osiedlowa w miastach

Podmioty zarz¹dzaj¹ce osiedlami, zespo³ami budynkami w

ró¿nych miastach wpisuj¹ dane o zieleni wed³ug jej lokalizacji,

podaj¹c w g³ówce nazwy miast, natomiast identyfikator miasta

wpisuje w³aœciwy Urz¹d Statystyczny.

W wierszu 1 nale¿y podaæ powierzchniê zieleñców, tzn.
trawników, kwietników towarzysz¹cych obiektom architekto-
nicznym, które mog¹ tak¿e tworzyæ kompozycje zieleni miej-
skiej o charakterze parkowym, z elementami nasadzeñ drzew i
krzewów.

Do powierzchni zieleñców nale¿y wliczyæ tereny sportów
wodnych, otwartych k¹pielisk, boisk, placów do gier itp., o ile
nie s¹ one wyodrêbnione do u¿ytku publicznego.

W wierszu 2 d³ugoœæ ¿ywop³otów formowanych i nieformo-

wanych, na które sk³ada siê roœlinnoœæ krzewowa stanowi¹ca

otoczkê obiektów architektonicznych.


