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Ruch budowlany w I półroczu 2011 roku
1. Wstęp
Badania ruchu budowlanego są prowadzone w Głównym Urzędzie Nadzoru
Budowlanego od 1995 roku.
Podstawą tych działań jest ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439), która określa zasady i sposób prowadzenia
badań, gromadzenia oraz opracowywania zebranych danych, a także udostępniania
i rozpowszechniania wyników, jako oficjalnych danych statystycznych.
Analizy dotyczące obiektów budowlanych przekazanych do użytkowania oraz
rozbiórek realizowane są w ramach programu badań statystyki publicznej,
natomiast w zakresie wydanych pozwoleń na budowę – prowadzone są jako
badania własne, pomocne dla realizacji zadań statutowych Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Zbierane informacje dotyczą liczby wydanych decyzji
administracyjnych oraz liczby obiektów objętych pozwoleniami na budowę.
W 2006 r. rozszerzono badania o zalegalizowane obiekty budowlane. Zmiana
została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005
r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 178, poz. 1482 z późn. zm.) w sprawie programu badań
statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 oraz rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień
co do sposobu ich
wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych znych
statystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1707 z późn.
zmianami).
W roku 2009 badania zostały poszerzone o informację na temat liczby decyzji i
obiektów nimi objętych – zezwoleń na realizację inwestycji drogowej wydanych na
podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194
z późn. zmianami). Celem tego rozszerzenia jest bieżące badanie skuteczności
działania ustawy, uchwalonej dla przyspieszenia realizacji inwestycji drogowych.
Dodatkowo w grudniu 2010 r. zakres formularza GUNB-3 został rozszerzony o
dane na temat liczby zezwoleń na budowę budowli przeciwpowodziowych oraz liczby
obiektów objętych tymi zezwoleniami (ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych /Dz. U. Nr 143, poz. 963/).
Dane źródłowe pochodzą ze sprawozdań urzędów wojewódzkich i starostw oraz
wojewódzkich i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Materiał
statystyczny z województw przesyłany jest do GUNB dwa razy w roku, do 15.
następnego miesiąca po zakończeniu półrocza kalendarzowego, przez dyrektorów
wydziałów w urzędach wojewódzkich, właściwych w sprawach administracji
architektoniczno–budowlanej oraz przez wojewódzkich inspektorów nadzoru
budowlanego.
Informacje zbiorcze przedstawiane są w tabelach wynikowych według
poszczególnych kategorii obiektów budowlanych. Kategorie te ustalone zostały
na podstawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, dostosowanej
do klasyfikacji europejskiej EUROSTAT, która została wprowadzona od 1 stycznia
2000 r., na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1999 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do
sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet stosowanych w
badaniach ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na
2000 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1318).
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W tabelach przedstawiono informacje w układzie regionalnym. Obowiązek ten
został wprowadzony od 2005 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 lipca 2004 r.
w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 (Dz. U.
z 2004 r. Nr 195, poz. 2004). Podział kraju na 6 regionów wprowadziło
rozporządzenie Rady Ministrów z 13 lipca 2000 r. (w sprawie wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) /Dz. U. z
2000 r. Nr 58, poz. 685 z późn. zm./.
Wyniki badań statystycznych dotyczące ruchu budowlanego upowszechniane
są poprzez zamieszczenie opracowania na stronie internetowej GUNB oraz
przekazywanie do środków masowego przekazu i określonych adresatów
administracji publicznej.
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