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Województwo: Identyfikator podzia³u terytorialnego (wype³nia US)

Powiat:
Numer formularza (wype³nia US)

Gmina/Miasto:

Ubytki zasobów mieszkaniowych

a)
Zakreœliæ odpowiedni symbol: 1 - osoby fizycznej, 2 - spó³dzielni mieszkaniowej, 3 - gminy, 4 - zak³adu pracy, 5 - towarzystwa budownictwa spo³ecznego, 6 - innego podmiotu.
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(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie



OBJAŒNIENIA
do formularza M-02

1. Dla uzyskania danych w przekrojach terytorialnych nale¿y podaæ informacje dla jednostek po-
dzia³u terytorialnego (miasta, gminy) na oddzielnych formularzach. W przypadku gmin miej-
sko-wiejskich nale¿y wype³niæ 2 sprawozdania: oddzielnie dla miasta i oddzielnie dla pozo-
sta³ej czêœci gminy.

2. Podstaw¹ do wype³nienia sprawozdania s¹ dokumenty, ujmuj¹ce faktyczne ubytki mieszkañ,
tj. zg³oszenia o rozbiórkach obiektów budowlanych, decyzje o nakazie przymusowej rozbiórki,
wydane zezwolenia na zmianê sposobu u¿ytkowania budynku mieszkalnego lub mieszkania
na cele inne ni¿ mieszkalne, wydane decyzje o nakazie rozbiórki obiektów budowlanych nie-
u¿ytkowanych, zniszczonych lub niewykoñczonych, nienadaj¹cych siê do remontu, odbu-
dowy lub wykoñczenia.

3. Je¿eli budynek wielomieszkaniowy podlega likwidacji ³¹cznie z wykwaterowaniem lokatorów
w ci¹gu kilku lat, to w sprawozdaniu wykazuje siê tylko te mieszkania, które w nim uby³y w
2005 roku.

4. Sprawozdanie obejmuje ubytki poszczególnych mieszkañ na terenie miast i wsi identyfikowa-
nych adresowo, ³¹cznie z nazwiskiem u¿ytkownika mieszkania (rubryka 0).

5. W sprawozdaniu wykazuje siê wszystkie ubytki mieszkañ w budynkach mieszkalnych i nie-
mieszkalnych, po³o¿onych na terenie danej gminy lub danego miasta (które wyst¹pi³y w roku,
za który sk³ada siê sprawozdanie), z uwzglêdnieniem (w rubryce 1) form w³asnoœci zlikwido-
wanych zasobów, tj.:

– osób fizycznych (symbol 1); zalicza siê tu zarówno mieszkania stanowi¹ce ca³y budynek

bêd¹cy w³asnoœci¹ osoby fizycznej, jak te¿ mieszkania stanowi¹ce wyodrêbnione lokale

na rzecz osób fizycznych znajduj¹ce siê w budynku wielomieszkaniowym bêd¹cym nieru-

chomoœci¹ wspóln¹,

– spó³dzielni mieszkaniowych (symbol 2); z przeznaczeniem dla osób bêd¹cych cz³onkami

tych spó³dzielni,

– gmin (symbol 3); mieszkania w budynku stanowi¹cym w ca³oœci w³asnoœæ gminy, jak te¿

znajduj¹ce siê w budynku bêd¹cym nieruchomoœci¹ wspóln¹. Zalicza siê tu równie¿

mieszkania o charakterze socjalnym,

– zak³adów pracy (symbol 4); dotyczy mieszkañ, które by³y w³asnoœci¹ przedsiêbiorstw

pañstwowych (w tym Lasów Pañstwowych oraz pañstwowych jednostek organizacyjnych,

np. instytutów badawczych, pañstwowych wy¿szych uczelni, instytucji artystycznych;

przedsiêbiorstw komunalnych, z wyj¹tkiem przedsiêbiorstw gospodarki mieszkaniowej;

przedsiêbiorstw prywatnych i innych prywatnych jednostek organizacyjnych), jak równie¿

Skarbu Pañstwa (tj. 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, ministerstw; organów kontroli pañstwowej, np. NIK, PIP),

– TBS (symbol 5),

– innego podmiotu (symbol 6), tj. nienale¿¹cych do ¿adnej z wymienionych kategorii (np.

zwi¹zków zawodowych, stowarzyszeñ, fundacji, partii politycznych, samorz¹dów zawo-

dowych i gospodarczych, Koœcio³a Katolickiego i zwi¹zków wyznaniowych, uczelni kato-

lickich i instytutów koœcielnych, jak te¿ mieszkania deweloperskie).

6. W rubryce 2 nale¿y wpisaæ liczbê izb, a w rubryce 3 powierzchniê u¿ytkow¹ w m
2

zlikwido-
wanych mieszkañ.

7. Rubryki od 4 do 10 odnosz¹ siê do wyposa¿enia wykazanych mieszkañ w urz¹dzenia sani-
tarno-techniczne, tj:

– wodoci¹g (rubryka 4) – przez wodoci¹g nale¿y rozumieæ instalacje wodoci¹gowe (wraz

z urz¹dzeniami odbioru znajduj¹cymi siê w mieszkaniu) doprowadzaj¹ce wodê z sieci

(za pomoc¹ czynnych po³¹czeñ) od przewodu ulicznego lub z urz¹dzeñ lokalnych

(w³asne ujêcia wody) – w tym wodoci¹g z sieci (rubryka 5), tj. instalacje wodoci¹gowe

(wraz z urz¹dzeniami odbioru znajduj¹cymi siê w mieszkaniu) doprowadzaj¹ce wodê z

sieci za pomoc¹ czynnych po³¹czeñ od przewodu ulicznego;

– ustêp sp³ukiwany (rubryka 6) – nale¿y tu rozumieæ urz¹dzenie sanitarne znajduj¹ce siê

w obrêbie mieszkania, które pod³¹czone jest do instalacji wodoci¹gowej i odprowa-

dzaj¹cej œcieki do sieci kanalizacyjnej lub do urz¹dzeñ lokalnych (zbiorniki bez-

odp³ywowe) – w tym ustêp sp³ukiwany z odprowadzeniem do sieci (rubryka 7), tj.

urz¹dzenie sanitarne znajduj¹ce siê w obrêbie mieszkania, które pod³¹czone jest do

instalacji wodoci¹gowej i odprowadzaj¹cej œcieki do sieci kanalizacyjnej;

– ³azienka (urz¹dzenie k¹pielowe, prysznic – z odp³ywem wody) (rubryka 8) – nale¿y tu

rozumieæ pomieszczenie, w którym zainstalowana jest wanna lub prysznic, b¹dŸ oba te

urz¹dzenia oraz urz¹dzenia odprowadzaj¹ce œcieki do sieci kanalizacyjnej lub do

urz¹dzeñ lokalnych (zbiorniki bezodp³ywowe);

– gaz z sieci (rubryka 9) – nale¿y rozumieæ instalacje (wraz z urz¹dzeniami odbioru znaj-

duj¹cymi siê w mieszkaniu) doprowadzaj¹ce gaz z czynnych przy³¹czy;

– centralne ogrzewanie (rubryka 10) – nale¿y tu rozumieæ instalacje doprowadzaj¹ce

ciep³o z centralnego Ÿród³a wytwarzania, tj. elektrociep³owni, ciep³owni, kot³owni osie-

dlowych, pieca do c.o. zainstalowanego we w³asnej kot³owni lub w innym pomieszcze-

niu. Do c.o. zalicza siê równie¿ elektryczne ogrzewanie pod³ogowe;

W rubrykach od 4 do 10 nale¿y wpisaæ „0” lub „1” (0 – brak wyposa¿enia, 1 – potwierdzenie

wyposa¿enia).

Je¿eli w rubrykach 5 lub 7 zosta³y wykazane ubytki mieszkañ wyposa¿onych w okreœlone

instalacje, to nale¿y je równie¿ powtórzyæ w rubrykach 4 lub 6.

W przypadku gdy mieszkanie nie by³o wyposa¿one:

– w wodoci¹g z sieci (a by³o wyposa¿one w wodoci¹g lokalny),

– ustêp sp³ukiwany z odprowadzeniem do sieci (a by³o wyposa¿one w ustêp sp³ukiwany z

odprowadzeniem do urz¹dzenia lokalnego) ,

to w rubryki 5 lub 7 nale¿y wpisaæ „0”, a stan wyposa¿enia w te urz¹dzenia nale¿y okreœliæ

w rubrykach 4 lub 6.
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