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Urząd Statystyczny 
20-068 Lublin
ul. St. Leszczyńskiego 48 
Przekazać w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia o obowiązku sprawozdawczym
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, zpóźn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14).
Prosimy o rejestrowanie czasu jaki zajmuje Państwu przygotowanie danych do sprawozdania oraz czas wypełnienia formularzy. Informacje te będą potrzebne, do wprowadzenia podczas rejestracji danych w poszczególnych formularzach elektronicznych.
Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z treścią "Pomocy do formularza B-09 off-line" umieszczonej poniżej tego formularza.
Lokalizacja budynku
Miesiąc
Rok
Województwo    
rozpoczęcia budowy
Powiat    
zakończenia budowy
Gmina/miasto/dzielnica    
Miejscowość  
Ulica
Nr domu
Liczba mieszkań
Powierzchnia użytkowa (w pełnych m2)
Nakłady poniesione 
ogółem
w tym wykańczanych
przez przyszłych
użytkowników
budynku b)
w tym mieszkań
na budowę budynku
(w tys. zł)
1
2
3
4
5
a) Nie dotyczy budynków jednorodzinnych i zbiorowego zamieszkania. 
b) Nie dotyczy powierzchni całkowitej, lecz powierzchni netto budynku pomniejszonej o: powierzchnie ruchu, powierzchnię usługową oraz powierzchnię pomieszczeń przynależnych (np. strych, piwnica, garaż) - patrz pkt 4 Objaśnień.
(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)
(miejscowość, data)
Informacje dodatkowe
Mając na uwadze podnoszenie jakości badań statystycznych pod kątem poprawy ich efektywności, zmniejszenia kosztów oraz redukcji obciążenia prosimy o wypełnienie dwóch pytań na końcu formularza, które pozwolą nam na uzyskanie informacji o rzeczywistym obciążeniu związanym z przygotowaniem danych dla potrzeb formularza i jego wypełnieniu. Uzyskana informacja będzie podstawą do prowadzenia dalszych prac związanych z uproszczeniem i ograniczeniem obowiązków sprawozdawczych.    
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego sprawozdania
1
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie sprawozdania
2
Pomoc dla formularza  B-09 off-line
  -  Aby otworzyć formularz wymagany jest program Adobe Reader w wersji co najmniej 9.0, można go pobrać bezpłatnie ze 
      strony http://get.adobe.com/uk/reader/. Zalecamy jednak korzystanie z najnowszej wersji Adobe Reader'a.
  -  Można przemieszczać się po polach formularza za pomocą przycisków  TAB  lub  myszką.
  -  Podświetlenie całego pola można wykonać za pomocą podwójnego kliknięcia myszką.
  -  Objaśnienia dla błędów i ostrzeżeń można odczytać przez ustawienie kursora myszki na błędnym polu.     
  -  Objaśnienia i informacje pomocnicze można odczytać przez ustawienie kursora myszki na polach oznaczonych  **.         
-
Określa ostrzeżenie. Przy ostrzeżeniu można zapisać i wysłać dane. 
-
Określa błąd. Bez usunięcia błędu nie można zapisać i wysłać danych.
-
 Zapisuje plik z danymi do wybranego przez użytkownika katalogu (w formie pliku xml).
Zapisuje  dane na Portal Sprawozdawczy. Sprawozdawca: 
- wypełnia pola Login i Hasło, 
- wywołuje przycisk 'Wyślij formularz'.
Dane ze sprawozdania służą między innymi do wyliczania premii gwarancyjnej dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych - zgodnie z ustawą z dnia
30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.)
Objaśnienia do formularza B-09
1.         Sprawozdanie dotyczy inwestorów oddających do użytkowania nowe budynki mieszkalne: spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy, gmin, TBS-ów oraz inwestorów (z wyłączeniem kościołów i związków wyznaniowych) budujących na sprzedaż lub wynajem. Nie należy wykazywać w nim budynków jednorodzinnych i zbiorowego zamieszkania.
2.         Data rozpoczęcia budowy budynku, zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  -  Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), to data rozpoczęcia prac przygotowawczych na terenie budowy (wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy).
3.         Data oddania budynku do użytkowania, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  -  Prawo budowlane, to data przystąpienia do użytkowania budynku, które może nastąpić co najmniej 21 dni po zawiadomieniu przez inwestora powiatowego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (jeśli organ ten nie zgłosił sprzeciwu, w drodze decyzji, w ciągu 21 dni od daty doręczenia tego zawiadomienia), lub data wydania, przez wyżej wymieniony organ, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku. 
4.         Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych.
5.         Przez powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń budynku w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych (tj. powierzchnię netto budynku mieszkalnego), pomniejszoną o powierzchnię ruchu (tj. łączną powierzchnię pomieszczeń oraz wydzielonych części pomieszczeń i części kondygnacji przeznaczonych do ogólnej komunikacji), powierzchnię usługową (tj. powierzchnię pomieszczeń przeznaczonych na usytuowanie instalacji i urządzeń technicznych) oraz powierzchnię pomieszczeń przynależnych do samodzielnych lokali zlokalizowanych w budynku (np. piwnica, strych, komórka, garaż).
6. Przez powierzchnię użytkową mieszkania rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu, tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek, ubikacji, obudowanej werandy, ganku, garderoby oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców (pracownie
artystyczne, pomieszczenia rekreacyjne lub hobby) bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Nie zalicza się do powierzchni użytkowej mieszkania powierzchni: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych na przechowywanie opału, a także garaży, hydroforni i kotłowni.
Uwaga! Różnica między powierzchnią użytkową budynku mieszkalnego (rubryka 3) a powierzchnią użytkową znajdujących się w nim mieszkań (rubryka 4) może dotyczyć jedynie powierzchni lokali użytkowych o innym przeznaczeniu niż mieszkania (np. sklepy, biura).
7.  Nakłady  na budowę  budynku  dotyczą wszystkich   kosztów poniesionych do momentu zakończenia budowy. Nakłady te powinny obejmować wszystkie poniesione koszty kubaturowe i pozakubaturowe związane z realizacją budynku możliwe do rozliczenia w momencie przekazania do użytkowania. W przypadku przekazania w budynku mieszkań do wykończenia przez przyszłych użytkowników należy wykazać wartość kosztów poniesionych do momentu przekazania budynku. W kosztach budowy należy uwzględnić: koszty nabycia działki budowlanej (tj. cenę nabycia, opłatę z tytułu wieczystego użytkowania poniesione przez inwestora, a także opłaty notarialne oraz wieczystoksięgowe), koszty przygotowania działki budowlanej i uzbrojenia zewnętrznego  - koszty adiacenckie, koszty wzniesienia budynku  - konstrukcji budowlanych, koszty urządzeń technicznych i instalacji budynku, urządzeń budowlanych związanych z budynkiem (urządzeń zapewniających możliwość użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, takich jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki)  - służących do ogólnego korzystania, dodatkowe koszty budowy, takie jak: koszty inwestorskie, koszty planowania przestrzennego, dokumentacji, ekspertyz i doradztwa projektowego, opłaty związane z zawarciem umów notarialnych i wpisów do księgi wieczystej, koszty nadzoru, kierowania budową i rozliczania robót, koszty finansowania, tj. uzyskania kredytu i spłaty odsetek.  W kosztach budowy należy uwzględnić też podatek VAT naliczony i zapłacony w związku z realizacją danej inwestycji budowlanej w przypadku, gdy nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu od podatku VAT należnego.
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WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
WOJ. LUBELSKIE
WOJ. LUBUSKIE
WOJ. ŁÓDZKIE
WOJ. MAŁOPOLSKIE
WOJ. MAZOWIECKIE
WOJ. OPOLSKIE
WOJ. PODKARPACKIE
WOJ. PODLASKIE
WOJ. POMORSKIE
WOJ. ŚLĄSKIE
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
WOJ. WIELKOPOLSKIE
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
04
04
0405
Powiat aleksandrowski
Powiat brodnicki
Powiat bydgoski
Powiat chełmiński
Powiat golubsko-dobrzyński
Powiat grudziądzki
Powiat inowrocławski
Powiat lipnowski
Powiat mogileński
Powiat nakielski
Powiat radziejowski
Powiat rypiński
Powiat sępoleński
Powiat świecki
Powiat toruński
Powiat tucholski
Powiat wąbrzeski
Powiat włocławski
Powiat żniński
Powiat m. Bydgoszcz
Powiat m. Grudziądz
Powiat m. Toruń
Powiat m. Włocławek
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
0461
0462
0463
0464
0405
Golub-Dobrzyń
Ciechocin
Golub-Dobrzyń
Kowalewo Pomorskie - miasto
Kowalewo Pomorskie - obszar wiejski
Radomin
Zbójno
0405044
0405011
0405022
0405032
0405044
0405045
0405052
0405062
Wybierz...
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