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Urząd Statystyczny w Lublinie 

Urząd Statystyczny w Lublinie funkcjonuje od 50 lat, realizując zadania 

związane z dostarczaniem informacji o sytuacji społeczno – 

gospodarczej województwa lubelskiego. 

 

 

 

Od 2009 roku w ramach specjalizacji wprowadzonej dla wszystkich 

urzędów statystycznych realizuje również zadania ogólnokrajowe w 

zakresie statystyki gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i 

budownictwa.                 
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     Kim jesteśmy? 

 

Ośrodek Statystki Budownictwa jest jednostką organizacyjną 

Urzędu Statystycznego w Lublinie realizującą we współpracy z 

Departamentem Produkcji GUS zadania centralne w zakresie 

statystyki budownictwa. 
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                                              Nasz cel: 
 
 
Dostarczanie szerokiego zakresu  informacji 
statystycznych, które zabezpieczą potrzeby odbiorców 
danych i pozwolą kompleksowo 
ocenid kondycję i kierunki 
zmian sektora budowlanego 

Lublin 
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                                     Czym się zajmujemy? 

 

 

• Prace metodologiczne w obszarze statystyki budownictwa 

 doskonalenie metodologii badao dostosowujące statystykę 
do zmieniających się potrzeb odbiorców informacji oraz 
specyfiki rynku budowlanego 

• Prace informatyczne związane z udoskonalaniem narzędzi 
pozyskania, opracowania i udostępniania danych 
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                                     Czym się zajmujemy? 

 

 

• Realizacja badao statystycznych 

 Pozwolenia wydane na budowę 

 Mieszkania, których budowę rozpoczęto 

 Efekty rzeczowe budownictwa 

 Nakłady poniesione na budowę nowych budynków 
mieszkalnych 

 Produkcja budowlano -montażowa 
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                                  Z kim współpracujemy? 

 

 

• Realizacja badao statystycznych 

 rocznie współpracujemy z około 25 tysiącami jednostek 

– organy administracji architektoniczno-budowlanej 

– inspektoraty nadzoru budowlanego 

– inwestorzy oddający do użytkowania nowe 
wielorodzinne budynki mieszkalne 

– jednostki budowlane i niebudowlane  
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                                  Jak pozyskujemy dane? 

 

 

• Realizacja badao statystycznych 

 informacje pozyskujemy w formie elektronicznej poprzez 
Portal Sprawozdawczy 
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                                     Jak prezentujemy dane? 

 

 

• Opracowanie wyników badao 

 różne przekroje terytorialne i czasowe 

– kraj, region, województwo, podregion, powiat, gmina 

– miesiąc, kwartał, rok 

 prace analityczne i publikacyjne 

 



 Wyniki naszych badao dostępne są na stronach: 

Głównego Urzędu Statystycznego 

   Bank Danych Lokalnych (dane liczbowe) 

http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks  

Opracowania zbiorcze oraz analityczne (notatki sygnalne, 

publikacje branżowe, roczniki ) 

http://www.stat.gov.pl/gus/przemysl_bud_PLK_HTML.htm  
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 Wyniki naszych badao dostępne są na stronach: 

Ośrodka Statystyki Budownictwa 

   http://www.stat.gov.pl/lublin/69_527_PLK_HTML.htm  
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