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  Czy wiesz, że… 
 

20 października 2010 r.  
 po raz pierwszy obchodzony był 

 Światowy Dzień Statystyki 
 

 
 
 
 
 

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 
nr 64/267 z 3 czerwca 2010 r. ustanowiło Światowy Dzień Statystyki 

Dlaczego zdecydowano się zorganizować Światowy Dzień Statystyki? 
 
zwrócenia uwagi światowej opinii publicznej na usługi świadczone przez globalny system 
statystyczny, 
 
popularyzacji wiedzy o roli statystyki w procesie decydowania o kierunkach rozwoju 
gospodarczego i społecznego, 
 
wzmocnieniu zaufania do statystyki publicznej. 



 

 

 

 
  Zaproszenie 
 



  

Edukacja na Lubelszczyźnie 
w roku szkolnym 2010/11 
 

Liczy się każdy 

Andrzej Matacz 
Z-ca Dyrektora US Lublin 
 
tel.: (81) 533 20 51 wew. 116 
e-mail: A.Matacz@stat.gov.pl 
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 Nauczyciele w roku szkolnym 2010/11 

 w woj. lubelskim 

30,5 tys. nauczycieli 
(zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla dzieci, 

 młodzieży oraz dorosłych) 
 

 o 0,9% w porównaniu do poprzedniego roku 
 

 

79,2 % ogółu zatrudnionych 
 

     miasta 77,0%  

           wieś 82,3%  
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Nauczyciele wg typów szkół 
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Liczba uczniów przypadających 

na 1 nauczyciela wg typów szkół 
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Nauczyciele wg stopnia awansu 

98,8% nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego 

 
W miastach przeważali nauczyciele dyplomowani (43,9%) 

na wsi nauczyciele mianowani (42,8%) 
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wieś 
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System oświaty i wychowania w Polsce 

obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 3 do 21 lat 

 

nauka jest obowiązkowa od 6 do 18 roku życia 

 
 
ale status instytucji obowiązkowej ma: 
 
 szkoła podstawowa i gimnazjum 
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Czy wiesz, że… 

Miarą powszechności nauczania są: 
    współczynniki skolaryzacji 
 
Współczynnik skolaryzacji brutto jest  to relacja liczby osób 
uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym 
poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności 
(stan w dniu 31 grudnia) w grupie wieku określonej jako 
odpowiadająca temu poziomowi nauczania 
 
Współczynnik skolaryzacji netto jest to relacja liczby osób 
(w danej grupie wieku) uczących się (stan na początku roku 
szkolnego) na danym poziomie kształcenia do liczby ludności (stan 
w dniu 31 grudnia) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca 
temu poziomowi nauczania  
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Współczynniki skolaryzacji w roku szkolnym 

2010/11 w woj. lubelskim 

Szkoły  Grupy wieku 

Współczynnik 
skolaryzacji  

  

brutto netto 

Podstawowe   7-12 99,0 96,9 

Gimnazja   13-15 99,4 95,3 

Ponadgimnazjalne:  
zasadnicze szkoły zawodowe    

16-18 
 

 
 

  
13,4 

  
11,1 

licea ogólnokształcące   62,2 52,3 

technika i licea profilowane  42,6 29,8 

Policealne   19-21 21,1 9,1 
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Uczniowie w woj. lubelskim 

na początku roku szkolnego 2010/11 

345,2 tys. uczniów 
(kształcących się we wszystkich typach szkół) 

 

     tj. 16,0% ogółu mieszkańców województwa

  

 

 o 3,6%   w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego 

 o 27,1% w porównaniu do roku szkolnego 2000/01 
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Wychowanie przedszkolne w woj. lubelskim 

1321 placówek wychowania przedszkolnego  

      

    

 o 60 w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego 

      tj. o 4,8% 
 

 
 

     na jedną placówkę wychowania przedszkolnego przypadało średnio 

42 dzieci, przy czym w miastach 92, a na wsi 23 dzieci 
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Placówki wychowania przedszkolnego 

w woj. lubelskim stan w końcu IX 2010 
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Wychowanie przedszkolne w woj. lubelskim 

55 421 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 
 

   miasto 33,1 tys. 

   wieś    22,3 tys.  

    17 204 dzieci w wieku 6 lat 

   

    

   o 6,1%  

              miasto 5,5%  

          wieś     7,1%  

           

  

W porównaniu do poprzedniego roku  
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Wychowanie przedszkolne w woj. lubelskim 

2010/11 

  65,2 % mieszkających w woj. dzieci w wieku 3-6 lat              

było objętych wychowaniem przedszkolnym  
 

              miasto 87,4% (w 2009/10  - 83,9%) 

   wieś   47,4%  (43,9%)       

  

W grupach i klasach „zerowych” zorganizowanych w przedszkolach 

i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych do podjęcia nauki w 
pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010/11 
przygotowywało się 85,8% dzieci w wieku 6 lat, wobec 88,5% w roku 
szkolnym 2009/10. Przyczyną zmniejszenia się udziału liczby sześciolatków 
uczęszczających do „zerówek” jest coraz częstsze posyłanie przez rodziców dzieci 
w wieku 6 lat do pierwszej klasy szkoły podstawowej. 
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Wychowanie przedszkolne w woj. lubelskim 

2010/11 
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Szkolnictwo podstawowe  

dla dzieci i młodzieży – stan na koniec IX 2010 

1055 szkół podstawowych  

         127,8 tys. uczniów 

 

w porównaniu z rokiem szkolnym 2009/10 

        liczby szkół i uczniów 

   na wsi zlikwidowano  13 szkół 

   w miastach otworzono 4 nowe  
 

 
 

     

na jedną szkołę przypadało średnio 121 uczniów 

w miastach 328, na wsi 78 uczniów 



Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy 

Szkolnictwo podstawowe  

dla dzieci i młodzieży – stan na koniec IX 2010 

 

w porównaniu z rokiem szkolnym 2009/10 

           
   liczby uczniów o 3,8 tys. 

   tj. o  2,9%  
 

 
 

     
w pierwszych klasach wzrost o 2,2% liczby uczniów 

sześciolatków prawie dwukrotnie z   802 do 1580 
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Szkolnictwo gimnazjalne 

dla dzieci i młodzieży – stan na koniec IX 2010 

467 gimnazjów 

         75,3 tys. uczniów 

 

w porównaniu z rokiem szkolnym 2009/10 

        liczby uczniów o 3,8 tys. 

    tj. 4,8% 

    
 

 

     

na 1 gimnazjum przypadało średnio 161 uczniów 

w miastach 235, na wsi 122 uczniów 
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Szkolnictwo ponadgimnazjalne 

dla młodzieży – stan na koniec IX 2010 
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liceum 
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technikum 
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Szkolnictwo ponadgimnazjalne 

dla młodzieży – stan na koniec IX 2010 

514 szkół ponadgimnazjalnych 

         93,3 tys. uczniów 
 

w porównaniu z rokiem szkolnym 2009/10 

        liczby szkół o 2,3% 

    (zlikwidowano 15 szkół) 

       liczby uczniów o 3,9% 

    
 

 

     

Absolwenci szkół gimnazjalnych najczęściej wybierali: 
licea ogólnokształcące, uczniowie tych szkół stanowili 49,3% ogółu  
uczniów szkół ponadgimnazjalnych  
technika, do których uczęszczało 33,1% uczniów 
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Szkoły ponadgimnazjalne według  

typów i uczniowie 
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Szkoły ponadgimnazjalne według  

płci i typów szkół 
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Uczniowie liceów profilowanych i szkół 

zawodowych wg kierunków kształcenia 
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Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych 

W roku szkolnym 2009/10 świadectwa ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej otrzymało 29,1 tys. uczniów, tj. o 0,3% 

więcej niż w roku szkolnym 2008/09 
 
Najwięcej absolwentów ukończyło szkoły: 

Ogólnokształcące - 55,6% ogółu absolwentów, 

w tym 55,3% ukończyło licea ogólnokształcące, 

a 0,3% uzupełniające licea ogólnokształcące 

 
Szkoły dające możliwość otrzymania świadectwa dojrzałości 

ukończyło 25,1 tys. osób, z których do egzaminu dojrzałości 

przystąpiło 21,8 tys. uczniów (86,8% ogółu uprawnionych), 

a świadectwo dojrzałości otrzymało 18,7 tys. absolwentów 

(85,9% ogółu absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu 

dojrzałości) 
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Szkolnictwo policealne 

– stan na koniec IX 2010 

171 szkół policealnych 

         20,8 tys. słuchaczy 

 

w porównaniu z rokiem szkolnym 2009/10 

        liczby szkół o 1,4% 

    

    
 

 

     
Kobiety stanowiły 5,8 tys. tj. 10,7% więcej niż przed rokiem 

liczby uczniów o 11,1% 
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Słuchacze szkół policealnych wg kierunków 

kształcenia  
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Szkolnictwo dla dorosłych 

– stan na koniec IX 2010 

172 szkoły dla dorosłych 

         10,9 tys. osób 
 

w porównaniu z rokiem szkolnym 2009/10 

        liczby szkół o 13,2% 

        liczby uczniów o 13,8% 

    
 

 

     

Najwięcej osób uczęszczało do: 

ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących - 78,2%, 
w tym 44,8% uczyło się w liceach ogólnokształcących, 

a 33,4% w uzupełniających liceach ogólnokształcących 
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Szkoły dla dorosłych wg typów i uczniowie 
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Szkolnictwo dla dorosłych 

W roku szkolnym 2009/10 szkoły dla dorosłych ukończyło: 

      ponad 1,9 tys. osób 

      tj. o 30,1% więcej niż w roku szkolnym 2008/09 

 
Najwięcej absolwentów ukończyło szkoły: 
 

     ogólnokształcące - 76,2% ogółu absolwentów, 

     w tym 29,5% ukończyło licea ogólnokształcące, 

     a 46,7% uzupełniające licea ogólnokształcące 

 
Szkoły dające możliwość otrzymania świadectwa dojrzałości ukończyło: 

prawie 1,9 tys. osób, 
z których do egzaminu dojrzałości przystąpiło: 

0,8 tys. uczniów (53,0% ogółu uprawnionych), 
a świadectwo dojrzałości otrzymało: 

0,3 tys. absolwentów (38,2% ogółu absolwentów, którzy przystąpili 
do egzaminu dojrzałości) 



  
 
Budżety jednostek samorządu 
terytorialnego w woj. 
lubelskim w 2010 r. 

 
 

Liczy się każdy 

Aleksandra Jangas - Kurzak 
Specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Zbiorczych 
 
tel.: (81) 533 20 51 wew. 146  
e-mail: A.Jangas-Kurzak@stat.gov.pl 
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Dochody ogółem w 2010 r. 

8485,2 mln zł 9,9% w porównaniu z 2009 r. 
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Wydatki ogółem w 2010 r. 

9338,5 mln zł 14,3% w porównaniu z 2009 r. 
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Budżety gmin w 2010 r. 

Dochody 

4341,5 mln zł 
15,1% w porównaniu z 2009 r. 

31,3%

29,2%

39,5%

dochody własne

dotacje celowe

subwencja ogólna
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Budżety gmin w 2010 r. 

Dochody na 1 mieszkańca 

2689,93 zł (w kraju 2833,72 zł) 

 

MAX 21390,83 zł Wilków (powiat opolski) 

MIN 2063,14 zł Bełżyce (powiat lubelski) 
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Budżety gmin w 2010 r. 

Dochody własne na 1 mieszkańca 

842,97 zł  (w kraju 1264,38 zł) 

 

MAX 4286,84 zł Puchaczów (powiat łęczyński) 

MIN 280,29 zł Wojcieszków (powiat łukowski) 
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Budżety gmin w 2010 r. 

Wydatki 

4918,0 mln zł 
23,8% w porównaniu z 2009 r. 

26,5% 73,5%

wydatki majątkowe wydatki bieżące
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Budżety gmin w 2010 r. 

Wydatki na 1 mieszkańca 

3047,14 zł (w kraju 3124,89 zł) 

 

MAX 21150,62 zł Wilków  

    (powiat opolski) 

MIN 2045,27 zł Wilkołaz  

    (powiat kraśnicki) 
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Budżety gmin w 2010 r. 

Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca 

802,47 zł  (w kraju 771,62 zł) 

 

MAX 2743,27 zł Janów Lubelski  

    (powiat janowski) 

MIN 59,62 zł  Rudnik  

    (powiat krasnostawski) 
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Budżety gmin w 2010 r. 

Wydatki według działów 

33,8%
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Budżety powiatów w 2010 r. 

Dochody 

1441,8 mln zł 
25,6% w porównaniu z 2009 r. 

dochody własne

dotacje celowe

subwencja ogólna

22,3%

34,5%

43,2%
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Budżety powiatów w 2010 r. 

Dochody na 1 mieszkańca 

893,33 zł  (w kraju 881,60 zł) 

 

MAX 1399,56 zł powiat włodawski 

MIN 457,45 zł powiat zamojski 
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Budżety powiatów w 2010 r. 

Dochody własne na 1 mieszkańca 

199,39 zł  (w kraju 248,32 zł) 

 

MAX 359,81 zł  powiat włodawski 

MIN 130,20 zł  powiat zamojski 
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Budżety powiatów w 2010 r. 

Wydatki 

1522,6 mln zł 
28,9% w porównaniu z 2009 r. 

wydatki majątkowe wydatki bieżące

23,5% 76,5%
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Budżety powiatów w 2010 r. 

Wydatki na 1 mieszkańca 

943,35 zł  (w kraju 933,71 zł) 

 

MAX 1476,18 zł powiat włodawski 

MIN 492,02 zł powiat zamojski 



Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy 

Budżety powiatów w 2010 r. 

Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca 

221,96 zł  (w kraju 203,04 zł) 

 

MAX 563,57 zł powiat janowski 

MIN 77,48 zł  powiat puławski 
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Budżety powiatów w 2010 r. 

Wydatki według działów 

26,0%

Oświata i wychowanie 

24,1%

Transport i łączność 

13,5%

Pomoc społeczna  

9,3%

Administracja 
publiczna 

5,9%Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

Ochrona zdrowia 

5,1%

16,0%
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Budżety miast na prawach powiatu w 2010 r. 

Dochody 

1949,4 mln zł 
7,7% w porównaniu z 2009 r. 

dochody własne

dotacje celowe

subwencja ogólna

47,4%

21,2%

31,4%
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Budżety miast na prawach powiatu w 2010 r. 

Dochody na 1 mieszkańca 

3604,03 zł (w kraju 4253,34 zł) 

 
Zamość  4148,84 zł 

Biała Podlaska  3631,03 zł 

Lublin   3559,96 zł 

Chełm   3272,63 zł 
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Budżety miast na prawach powiatu w 2010 r. 

Dochody własne na 1 mieszkańca 

1707,93 zł  (w kraju 2706,12 zł) 

 

Lublin   1935,16 zł 

Zamość  1410,41 zł 

Biała Podlaska  1276,52 zł 

Chełm   1196,87 zł 
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Budżety miast na prawach powiatu w 2010 r. 

Wydatki 

2130,7 mln zł 
3,5% w porównaniu z 2009 r. 

wydatki majątkowe wydatki bieżące

15,9% 84,1%
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Budżety miast na prawach powiatu w 2010 r. 

Wydatki na 1 mieszkańca 

3939,09 zł (w kraju 4653,42 zł) 

 

Zamość  4347,42 zł 

Lublin   3958,33 zł 

Biała Podlaska  3709,73 zł 

Chełm   3634,83 zł 



Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy 

Budżety miast na prawach powiatu w 2010 r. 

Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca 

584,36 zł  (w kraju 1002,30 zł) 

 

Zamość  762,78 zł 

Biała Podlaska  619,60 zł 

Lublin   572,31 zł 

Chełm   440,84 zł 
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Budżety miast na prawach powiatu w 2010 r. 

Wydatki według działów 

37,2%

Oświata i wychowanie 

16,0%

Transport i łączność 

13,7%

Pomoc społeczna  

6,2%

Administracja 
publiczna 

4,8%Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

4,1%

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

18,0%
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Budżet województwa w 2010 r. 

Dochody 

752,5 mln zł 
24,0% w porównaniu z 2009 r. 

dochody własne

dotacje celowe

subwencja ogólna

21,0%

36,7%

42,3%
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Budżet województwa w 2010 r. 

Dochody na 1 mieszkańca 

349,19 zł  (w kraju 369,34 zł) 

 

Dochody własne na 1 mieszkańca 

73,31 zł  (w kraju 149,35 zł) 

 

MAX 478,88 zł opolskie 

MIN 288,67 zł śląskie 

MAX 325,07 zł mazowieckie 
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Budżet województwa w 2010 r. 

Wydatki 

767,2 mln zł 
19,6% w porównaniu z 2009 r. 

wydatki majątkowe wydatki bieżące

35,4% 64,6%
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Budżet województwa w 2010 r. 

Wydatki na 1 mieszkańca 

356,04 zł  (w kraju 399,22 zł) 

 

Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca 

116,13 zł  (w kraju 149,58 zł) 

 

MAX 538,85 zł opolskie 

MIN 303,99 zł śląskie 

MAX 251,20 zł opolskie 

MIN 78,84 zł mazowieckie 
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Budżet województwa w 2010 r. 

Wydatki według działów 

41,5%

Transport i łączność 

10,1%

Rolnictwo i łowiectwo 

8,9%

Administracja 
publiczna 

7,7%

Przetwórstwo 
przemysłowe 

6,8%

6,0%Ochrona zdrowia 

19,0%

Kultura i ochrona 
dziedzictwa
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Publikacja 

Budżety jednostek samorządu 
terytorialnego w województwie 
lubelskim w 2010 r. 

 

 

www.stat.gov.pl/lublin  

 



Budownictwo deweloperskie 
w woj. lubelskim  

Zofia Kurlej 
Kierownik Ośrodka Statystyki Budownictwa 
 
tel.: (81) 533 23 01 
e-mail: Z.Kurlej@stat.gov.pl 
 



 

Agenda: 
 

Sytuacja budownictwa deweloperskiego w województwie 

lubelskim: 

— w latach 2006-2010, 

— na tle kraju i poszczególnych województw, 

— po 8 miesiącach bieżącego roku. 
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Definicja: 

Budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem (deweloperskie) – 

realizowane w celu osiągnięcia zysku przez różnych inwestorów (np. firmy 

deweloperskie, gminy), bez budownictwa osób fizycznych zaliczonego do 

budownictwa indywidualnego. Do tej formy budownictwa zalicza się również 

budownictwo towarzystw budownictwa społecznego, realizowane w celu 

osiągnięcia zysku (z wynajmu lokali użytkowych lub z komercyjnej sprzedaży 

mieszkao), który jest w całości przeznaczany na budowę domów czynszowych; 

 

Źródło: 

Objaśnienia do formularza GUS B-06 
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Liczba mieszkao oddanych do użytkowania w woj. lubelskim  
w latach 2006-2010 (rok poprzedni = 100%) 

0 

1 000 

2 000 

3 000 

4 000 

5 000 

6 000 

7 000 

8 000 

2006 2007 2008 2009 2010 

4 780 (91%) 

5 693 (119%) 

7 400 (130%) 

6 087 (82%) 

5 667 (93%) 

1 024 (87%) 931 (91%) 

2 325 (250%) 

1 762 (76%) 

1 267 (72%) 

Ogółem Na sprzedaż lub wynajem 
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Struktura mieszkao oddanych do użytkowania według form 
budownictwa w latach 2006-2010 

Indywidualne 
50,0% 

Spółdzielcze  
5,4% 

Na sprzedaż 
lub wynajem 

38,9% 

Komunalne 
2,4% 

Społeczne 
czynszowe 

3,0% 

Zakładowe 
0,3% 

Indywidualne 
63,5% 

Spółdzielcze  
7,1% 

Na sprzedaż 
lub wynajem 

24,7% 

Komunalne 
2,4% 

Społeczne 
czynszowe 

1,9% 
Zakładowe 

0,5% 

Polska woj. lubelskie 
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Udział form budownictwa w liczbie mieszkao oddanych do 
użytkowania w Polsce w latach 2006-2010 

0% 
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Komunalne Społeczne czynszowe Zakładowe 
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Udział form budownictwa w liczbie mieszkao oddanych do 
użytkowania w woj. lubelskim w latach 2006-2010 
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Udział mieszkao na sprzedaż lub wynajem w ogólnej liczbie 
mieszkao oddanych do użytkowania w latach 2006-2010 

32,9% 
34,1% 

40,4% 

45,2% 

39,4% 

21,4% 
16,4% 

31,4% 

28,9% 

22,4% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 
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35,0% 

40,0% 

45,0% 

50,0% 
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Polska woj.lubelskie 
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Struktura liczby mieszkao na sprzedaż lub wynajem oddanych do 
użytkowania w latach 2006-2010 według województw 

0,6% 

11,7% 

2,6% 

3,1% 

0,8% 

8,2% 

2,9% 

5,0% 

4,0% 

31,9% 

0,8% 

9,4% 

 1,9% 

3,0% 

11,7% 

2,3% 

    poniżej 2%          5%     8%      11% i więcej 
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Liczba mieszkao na sprzedaż lub wynajem oddanych do 
użytkowania w latach 2006-2010 w przeliczeniu na 1 tys. 
mieszkaoców według województw 

0,3 
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0,6 
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0,5 

3,4 
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   1,1 
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    poniżej 0,5         1,0     1,5       2,0 i więcej 
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Przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego na sprzedaż 
lub wynajem w latach 2006-2010 
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Budownictwo na sprzedaż lub wynajem po 8 miesiącach 2011 roku 
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Mieszkania oddane do użytkowania Mieszkania, których budowę rozpoczęto 

Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 
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Struktura mieszkao oddanych do użytkowania według form 
budownictwa po 8 miesiącach 2011 roku  

Indywidualne 
59,8% 

Spółdzielcze 
2,6% 

Na sprzedaż 
lub wynajem 

34,2% 

Komunalne 
1,9% 

Społeczne 
czynszowe 

1,4% Zakładowe 
0,2% 

Indywidualne 
65,2% 

Spółdzielcze 
7,1% 

Na sprzedaż 
lub wynajem 

23,0% 

Komunalne 
3,5% 

Społeczne 
czynszowe 

1,2% 
Zakładowe 

0,1% 

Polska woj. lubelskie 
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 Podsumowanie 
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 Budownictwo deweloperskie w województwie lubelskim  

 w latach 2006-2010 
 

1. W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem w 2010 zanotowano 

(drugi rok z rzędu) spadek ilości oddawanych mieszkao. 

2. Pod względem ilości oddanych do użytkowania mieszkao przeznaczonych na 

sprzedaż lub wynajem w przeliczeniu na 1 tys. ludności województwo lubelskie 

zajmuje 11 miejsce w kraju. 

3. Budownictwo mieszkaniowe Lubelszczyzny zdominowane jest przez inwestorów 

indywidualnych, natomiast deweloperzy wykazują w województwie, 

w porównaniu do średniej krajowej, mniejszą aktywnośd. 

4. Ponad 80% mieszkao przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem oddano w 

miastach na prawach powiatu, z czego mieszkania oddane w Lublinie stanowią 

ponad 65%. 
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 Budownictwo deweloperskie w województwie lubelskim  

 w latach 2006-2010 
 

5. Przeciętna powierzchnia nowo oddanego mieszkania na sprzedaż lub wynajem 

była mniejsza niż średnia w kraju. 

6. Na Lubelszczyźnie w budownictwie deweloperskim dominuje tradycyjna 

udoskonalona technologia wznoszenia budynków mieszkalnych. 

7. Średni czas budowy dla budownictwa deweloperskiego (liczony od daty 

rozpoczęcia budowy do terminu zgłoszenia oddania budynku do użytkowania) 

wyniósł 21 miesięcy wobec 57 miesięcy dla budownictwa ogółem w 

województwie. 
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 Budownictwo deweloperskie w województwie lubelskim  

 po 8 miesiącach roku bieżącego. 
 

1. Po 8 miesiącach br. zanotowano wzrost (o 10%) ilości oddawanych mieszkao 

przez deweloperów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ten 

wskaźnik wzrostu jest efektem niskiej bazy odniesienia.  W porównaniu do 

wysokiej bazy 2008 roku jest to spadek o 37%. 

2. Deweloperzy rozpoczęli budowę większej ilości mieszkao niż w analogicznych 

okresach poprzednich 3 lat (wzrost do 2010 o 11%, 2009 o 57%, 2008 o 5%). 

3. Wydano więcej  pozwoleo na budowę mieszkao na sprzedaż lub wynajem w 

porównaniu do ośmiu miesięcy roku poprzedniego (wzrost o 36%). 
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  Najbliższa konferencje 

 
listopad 2011 r. 

 

Rynek nieruchomości w województwie 
lubelskim 



 Urząd Statystyczny  
 w  
 Lublinie 

Liczy się każdy 

ul. Leszczyńskiego 48 
20-068 Lublin  
 
tel.: (81) 533 20 51 
e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl 
www.stat.gov.pl/lublin 


