
To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade 
to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
 
For further support, go to www.adobe.com/support/products/acrreader.html


GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
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B-08
Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, domach letnich - oddanych do użytkowania
za rok 2009
Przekazać/wysłać w terminie do dnia 25 stycznia 2010 r.
z danymi za rok 2009
Urząd Statystyczny w Lublinie
20-068 Lublin ul.St.Leszczyńskiego 48
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) oraz rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 221,          poz. 1436, z późn. zm.) 
Dane jednostki sprawozdawczej
W przypadku niezgodności danych ze stanem faktycznym lub powstania nowej jednostki lokalnej skontaktuj się z US Gdańsk.
Dane osoby sporządzającej sprawozdanie
Dział 1. Budynki niemieszkalne, zbiorowego zamieszkania oraz budynki mieszkalne nieprzystosowane do stałego zamieszkaniaa) oddane do użytkowania
Lokalizacja budynku
 Województwo
 Powiat
Gmina
Główne przeznaczenie budynku
Inwestor
 budynku
Budynek
Kubatura
Powierzchnia
Opis
Symbol PKOB
Liczba budyn-ków
1-indywi-dualny
2-inny
1-nowy
2-rozbu-dowany
w pełnych  m3
w pełnych m2
0
1
1a
2
3
4
5
a) Domy letnie i domki wypoczynkowe oraz rezydencje wiejskie.
Login i hasło do Portalu Sprawozdawczego
Login:
Hasło:
Indeks
Komunikat
Numer
Pole Id
Strona Id
Uznaniowy
Proszę o sprawdzenie poniższych błędów na Portalu Sprawozdawczym.
Objaśnienia
do formularza B-08
W przypadku gmin miejsko-wiejskich należy sporządzić odrębne sprawozdanie dla obszaru miejskiego i odrębne dla obszaru wiejskiego.
Dział 1. Budynki niemieszkalne, zbiorowego zamieszkania oraz budynki mieszkalne nieprzystosowane do stałego zamieszkania oddane do użytkowania
1. W dziale 1 należy wykazać budynki niemieszkalne, budynki zbiorowego zamieszkania oraz – nieprzystosowane do stałego zamieszkania – domy letnie, domki wypoczynkowe i rezydencje wiejskie – oddane do użytkowania zgodnie z zachowaniem wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) – w roku sprawozdawczym przez wszystkich inwestorów, niezależnie od ich formy prawno-organizacyjnej. Sprawozdaniem należy objąć wszystkie budynki nowe i rozbudowane (nadbudowane, dobudowane), przy czym w przypadku nadbudowy i dobudowy budynku należy podać dane tylko dla części nowych.
2. Dla każdego budynku należy przeznaczyć jeden wiersz, podając w rubryce 0 szczegółowe określenie jednego – głównego przeznaczenia
budynku, spośród wytłuszczonych opisów charakteryzujących każdą grupę/klasę budynków, a w rubryce 1 odpowiedni symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), tj:
- budynki mieszkalne jednorodzinne nieprzystosowane do stałego zamieszkania – symbol PKOB 1110 (domki wypoczynkowe, rezydencje wiejskie, domy letnie);
- budynki zbiorowego zamieszkania – symbol PKOB 1130 (domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.; budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych; budynki rezydencji prezydenckich i biskupich, plebanie);
- hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, tj.: budynki hoteli – symbol PKOB 1211 (hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez, a także samodzielne restauracje, bary i stołówki); budynki zakwaterowania turystycznego pozostałe – symbol PKOB 1212 (schroniska młodzieżowe, schroniska górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego);
- budynki biurowe – symbol PKOB 1220 (budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych działalności o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych,samorządowych, ministerstw itp. lokali administracyjnych; budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów);
- budynki handlowo-usługowe – symbol PKOB 1230 (centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, stacje paliw, stacje obsługi, apteki itp.);
- budynki transportu i łączności tj.: budynki łączności, dworców i terminali – symbol PKOB 1241 (budynki lotnisk, budynki dworców kolejowych, dworców autobusowych i terminali portowych, budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych; budynki stacji nadawczych radia i telewizji, budynki central telefonicznych, centra telekomunikacyjne itp., hangary lotnicze, budynki nastawni kolejowych, ,,zajezdnie” dla lokomotyw i wagonów, budki telefoniczne, budynki latarni morskich, budynki kontroli ruchu powietrznego), budynki garaży – symbol PKOB 1242 (garaże i zadaszone parkingi oraz budynki do przechowywania rowerów);
- budynki przemysłowe i magazynowe, tj.: budynki przemysłowe – symbol PKOB 1251 (budynki przeznaczone na produkcję, np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie, browary, montownie itp.), zbiorniki, silosy i budynki magazynowe –symbol PKOB 1252 (zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, silosy na zboże, cement i inne towary sypkie, chłodnie i budynki składowe specjalizowane, powierzchnie magazynowe);
- ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej, tj.:
- ogólnodostępne obiekty kulturalne – symbol PKOB 1261 (kina, sale koncertowe, opery, teatry, sale kongresowe, domy kultury i wielo-zadaniowe sale wykorzystywane głównie do celów rozrywkowych, kasyna, cyrki, teatry muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, estrady itp.; budynki schronisk dla zwierząt, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych);
- budynki muzeów i bibliotek – symbol PKOB 1262 (muzea, galerie sztuki, biblioteki i centra informacyjne, budynki archiwów);
- budynki szkół i instytucji badawczych – symbol PKOB 1263 (budynki szkolnictwa przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego
i ponadpodstawowego, np. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, licea ogólnokształcące, licea techniczne itp.; budynki szkół zawodowych lub kształcenia specjalistycznego, budynki szkół wyższych i placówki badawcze, laboratoria badawcze, specjalne szkoły dla dzieci niepełnosprawnych, ośrodki kształcenia ustawicznego, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów);
- budynki szpitali i zakładów opieki medycznej – symbol PKOB 1264 (budynki instytucji świadczących usługi medyczne i chirurgiczne oraz pielęgnacyjne dla ludzi, sanatoria, szpitale długoterminowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie, poradnie, żłobki, ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, szpitale kliniczne, szpitale więzienne i wojskowe, budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weterynaryjne itp.; budynki instytucji ochrony zdrowia świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych itp.);
- budynki kultury fizycznej – symbol PKOB 1265 (budynki przeznaczone dla imprez sportowych w halach (boiska do koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale gimnastyczne, sztuczne lodowiska itp.) wyposażone w stanowiska, tarasy itp. przeznaczone dla widzów oraz w prysznice, szatnie itp. dla uczestników; zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu);
- pozostałe budynki niemieszkalne, tj.: 
- budynki gospodarstw rolnych – symbol PKOB 1271 (budynki gospodarstw rolnych i budynki magazynowe działalności rolniczej, np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni,przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, kadzie na wino, szklarnie, silosy rolnicze itp.);
- budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych – symbol PKOB 1272 (kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi itp.; cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria);
- obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury – symbol PKOB 1273 (wszelkie obiekty budowlane bez względu na stan zachowania, ale niewykorzystywane do innych celów oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury);
- pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niewymienione – symbol PKOB 1274 (zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla nieletnich, zabudowania koszarowe, obiekty miejskie użyteczności publicznej, np. wiaty autobusowe, toalety publiczne, pływalnie itp.);
3. Budynki jednorodne (np. domki kempingowe, kioski towarowe, garaże samochodowe – posadowione na trwałych fundamentach) o tej samej kubaturze, powierzchni, lokalizacji i zrealizowane przez ten sam typ inwestora (np. osobę fizyczną), należy wpisać w jednym wierszu, podając w rubryce 0 ich liczbę (w przypadku garaży liczbę budynków, a nie stanowisk lub boksów), w rubryce 4 – łączną kubaturę budynków, a w rubryce 5 – łączną powierzchnię budynków, np. dla 5 domków kempingowych po 100 m3 i 40 m2  każdy należy podać:
w rubryce 0 - 5 domków kempingowych,
w rubryce 4 - 500 m3,
w rubryce 5 - 200 m2.
4. Przez powierzchnię użytkową budynków należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń w budynku (w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych) służących do zaspokajania potrzeb bezpośrednio związanych z przeznaczeniem budynku (lub – w przypadku budynku spełniającego kilka funkcji – sumę powierzchni wszystkich wydzielonych części, np. przychodnia, poczta, restauracja w budynku handlowym).
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WOJ. MAZOWIECKIE
02
1401
Powiat białobrzeski
Powiat ciechanowski
Powiat garwoliński
Powiat gostyniński
Powiat grodziski
Powiat grójecki
Powiat kozienicki
Powiat legionowski
Powiat lipski
Powiat łosicki
Powiat makowski
Powiat miński
Powiat mławski
Powiat nowodworski
Powiat ostrołęcki
Powiat ostrowski
Powiat otwocki
Powiat piaseczyński
Powiat płocki
Powiat płoński
Powiat pruszkowski
Powiat przasnyski
Powiat przysuski
Powiat pułtuski
Powiat radomski
Powiat siedlecki
Powiat sierpecki
Powiat sochaczewski
Powiat sokołowski
Powiat szydłowiecki
Powiat warszawski zachodni
Powiat węgrowski
Powiat wołomiński
Powiat wyszkowski
Powiat zwoleński
Powiat żuromiński
Powiat żyrardowski
Powiat m. Ostrołęka
Powiat m. Płock
Powiat m. Radom
Powiat m. Siedlce
Powiat m. st. Warszawa
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1461
1462
1463
1464
1465
1401
1401014
Białobrzegi - miasto
Białobrzegi - obszar wiejski
Promna - gmina wiejska
Radzanów - gmina wiejska
Stara Błotnica - gmina wiejska
Stromiec - gmina wiejska
Wyśmierzyce - miasto
Wyśmierzyce - obszar wiejski
Białobrzegi - miasto
Białobrzegi - obszar wiejski
Promna - gmina wiejska
Radzanów - gmina wiejska
Stara Błotnica - gmina wiejska
Stromiec - gmina wiejska
Wyśmierzyce - miasto
Wyśmierzyce - obszar wiejski
1401014
1401015
1401022
1401032
1401042
1401052
1401064
1401065
1401014
1401015
1401022
1401032
1401042
1401052
1401064
1401065
1110 - Budynki mieszkalne jednorodzinne nieprzystosowane do stałego zamieszkania
1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania
1211 - Budynki hoteli
1212 - Budynki zakwaterowania turystycznego pozostałe
1220 - Budynki biurowe
1230 - Budynki handlowo-usługowe
1241 - Budynki łączności, dworców i terminali
1242 - Budynki garaży
1251 - Budynki przemysłowe
1252 - Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
1261 - Ogólnodostępne obiekty kulturalne
1262 - Budynki muzeów i bibliotek
1263 - Budynki szkół i instytucji badawczych
1264 - Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
1265 - Budynki kultury fizycznej
1271 - Budynki gospodarstw rolnych
1272 - Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
1273 - Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objete indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury
1274 - Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione
1110
1130
1211
1212
1220
1230
1241
1242
1251
1252
1261
1262
1263
1264
1265
1271
1272
1273
1274
usuń wiersz
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WOJ. MAZOWIECKIE
02
Powiat białobrzeski
Powiat ciechanowski
Powiat garwoliński
Powiat gostyniński
Powiat grodziski
Powiat grójecki
Powiat kozienicki
Powiat legionowski
Powiat lipski
Powiat łosicki
Powiat makowski
Powiat miński
Powiat mławski
Powiat nowodworski
Powiat ostrołęcki
Powiat ostrowski
Powiat otwocki
Powiat piaseczyński
Powiat płocki
Powiat płoński
Powiat pruszkowski
Powiat przasnyski
Powiat przysuski
Powiat pułtuski
Powiat radomski
Powiat siedlecki
Powiat sierpecki
Powiat sochaczewski
Powiat sokołowski
Powiat szydłowiecki
Powiat warszawski zachodni
Powiat węgrowski
Powiat wołomiński
Powiat wyszkowski
Powiat zwoleński
Powiat żuromiński
Powiat żyrardowski
Powiat m. Ostrołęka
Powiat m. Płock
Powiat m. Radom
Powiat m. Siedlce
Powiat m. st. Warszawa
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1461
1462
1463
1464
1465
1403
1403
1403011
Garwolin - gmina miejska
Łaskarzew - gmina miejska
Borowie - gmina wiejska
Garwolin - gmina wiejska
Górzno - gmina wiejska
Łaskarzew - gmina wiejska
Maciejowice - gmina wiejska
Miastków Kościelny - gmina wiejska
Parysów - gmina wiejska
Pilawa - miasto
Pilawa - obszar wiejski
Sobolew - gmina wiejska
Trojanów - gmina wiejska
Wilga - gmina wiejska
Żelechów - miasto
Żelechów - obszar wiejski
Garwolin - gmina miejska
Łaskarzew - gmina miejska
Borowie - gmina wiejska
Garwolin - gmina wiejska
Górzno - gmina wiejska
Łaskarzew - gmina wiejska
Maciejowice - gmina wiejska
Miastków Kościelny - gmina wiejska
Parysów - gmina wiejska
Pilawa - miasto
Pilawa - obszar wiejski
Sobolew - gmina wiejska
Trojanów - gmina wiejska
Wilga - gmina wiejska
Żelechów - miasto
Żelechów - obszar wiejski
1403011
1403021
1403032
1403042
1403052
1403062
1403072
1403082
1403092
1403104
1403105
1403112
1403122
1403132
1403144
1403145
1403011
1403021
1403032
1403042
1403052
1403062
1403072
1403082
1403092
1403104
1403105
1403112
1403122
1403132
1403144
1403145
1110 - Budynki mieszkalne jednorodzinne nieprzystosowane do stałego zamieszkania
1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania
1211 - Budynki hoteli
1212 - Budynki zakwaterowania turystycznego pozostałe
1220 - Budynki biurowe
1230 - Budynki handlowo-usługowe
1241 - Budynki łączności, dworców i terminali
1242 - Budynki garaży
1251 - Budynki przemysłowe
1252 - Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
1261 - Ogólnodostępne obiekty kulturalne
1262 - Budynki muzeów i bibliotek
1263 - Budynki szkół i instytucji badawczych
1264 - Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
1265 - Budynki kultury fizycznej
1271 - Budynki gospodarstw rolnych
1272 - Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
1273 - Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objete indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury
1274 - Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione
1110
1130
1211
1212
1220
1230
1241
1242
1251
1252
1261
1262
1263
1264
1265
1271
1272
1273
1274
usuń wiersz
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02
Powiat białobrzeski
Powiat ciechanowski
Powiat garwoliński
Powiat gostyniński
Powiat grodziski
Powiat grójecki
Powiat kozienicki
Powiat legionowski
Powiat lipski
Powiat łosicki
Powiat makowski
Powiat miński
Powiat mławski
Powiat nowodworski
Powiat ostrołęcki
Powiat ostrowski
Powiat otwocki
Powiat piaseczyński
Powiat płocki
Powiat płoński
Powiat pruszkowski
Powiat przasnyski
Powiat przysuski
Powiat pułtuski
Powiat radomski
Powiat siedlecki
Powiat sierpecki
Powiat sochaczewski
Powiat sokołowski
Powiat szydłowiecki
Powiat warszawski zachodni
Powiat węgrowski
Powiat wołomiński
Powiat wyszkowski
Powiat zwoleński
Powiat żuromiński
Powiat żyrardowski
Powiat m. Ostrołęka
Powiat m. Płock
Powiat m. Radom
Powiat m. Siedlce
Powiat m. st. Warszawa
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1461
1462
1463
1464
1465
1404
1404
1404011
Gostynin - gmina miejska
Gostynin - gmina wiejska
Pacyna - gmina wiejska
Sanniki - gmina wiejska
Szczawin Kościelny - gmina wiejska
Gostynin - gmina miejska
Gostynin - gmina wiejska
Pacyna - gmina wiejska
Sanniki - gmina wiejska
Szczawin Kościelny - gmina wiejska
1404011
1404022
1404032
1404042
1404052
1404011
1404022
1404032
1404042
1404052
1110 - Budynki mieszkalne jednorodzinne nieprzystosowane do stałego zamieszkania
1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania
1211 - Budynki hoteli
1212 - Budynki zakwaterowania turystycznego pozostałe
1220 - Budynki biurowe
1230 - Budynki handlowo-usługowe
1241 - Budynki łączności, dworców i terminali
1242 - Budynki garaży
1251 - Budynki przemysłowe
1252 - Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
1261 - Ogólnodostępne obiekty kulturalne
1262 - Budynki muzeów i bibliotek
1263 - Budynki szkół i instytucji badawczych
1264 - Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
1265 - Budynki kultury fizycznej
1271 - Budynki gospodarstw rolnych
1272 - Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
1273 - Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objete indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobra kultury
1274 - Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione
1110
1130
1211
1212
1220
1230
1241
1242
1251
1252
1261
1262
1263
1264
1265
1271
1272
1273
1274
usuń wiersz
Wysłanie formularza powoduje nadpisanie danych już znajdujących się na Portalu Sprawozdawczym.
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