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RYNEK PRACY
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DZIEŃ RODZICIELSTWA
ZASTĘPCZEGO

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 r. wyniosło

• W końcu 2016 r. w ramach rodzin-

1031,1 tys. osób i było o 0,8 tys. osób, tj. o 0,1% wyższe niż w marcu 2017 r. oraz o 43,4 tys.

nej pieczy zastępczej w Warszawie

osób, tj. o 4,4% wyższe niż w kwietniu 2016 r.

funkcjonowały 1342 rodziny zastępcze

W porównaniu z marcem 2017 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach:

(o 4,9% mniej niż w 2015 r.) oraz 11 ro-

zakwaterowanie i gastronomia (o 1,8%), obsługa rynku nieruchomości (o 1,1%), budownictwo

dzinnych domów dziecka (o 10,0 % wię-

(o 0,9%), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 0,4%), handel; naprawa po-

cej w porównaniu z 2015 r.).

jazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa oraz informacja i komunikacja
(po 0,3%).

• Średnio 3 dzieci przebywało w 1 zawodowej rodzinie zastępczej. Na 1 ro-

Spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach administrowanie i działalność
wspierająca (o 0,9%) oraz przemysł (o 0,4%).

dzinny dom dziecka przypadało średnio
5 dzieci.

W stosunku do kwietnia 2016 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 6,7%), informacja i komunikacja (o 6,3%), handel;
naprawa pojazdów samochodowych (o 5,9%), zakwaterowanie i gastronomia (o 5,7%), administrowanie i działalność wspierająca (o 5,5%), przemysł (o 4,2%), działalność związana
z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 3,6%), transport i gospodarka magazynowa (o 3,4%), budownictwo (o 1,8%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,9%).

• Łącznie w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 1704 dzieci, z czego
najwięcej w wieku 7—13 lat (32,3%)
oraz 14—17 lat (28,5%), a najmniej
w wieku 0—3 lata (5,2%).
• Osobami pełniącymi funkcję rodzinnej pieczy zastępczej były głównie

STRUKTURA PRZECIĘTNEGO ZATRUDNIENIA
WEDŁUG SEKCJI PKD W KWIETNIU 2017 R.

osoby samotne (62,7%). Przeważały
osoby w wieku 51—60 lat (29,4%) oraz
61—70 lat (29,1%).

DZIECI DO 18 ROKU ŻYCIA
WEDŁUG POWODÓW OPUSZCZENIA
RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2016 R.
Umieszczono
w instytucjonalnej
pieczy zastępczej
8,4%
Umieszczono
w innej formie
rodzinnej pieczy
zastępczej
9,8%

Pozostałe powody
5,6%

143

Powróciło
do rodziny
naturalnej
39,2%

Przekazano
do adopcji
37,1%
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RYNEK PRACY (dok.)
Podstawowe dane o m.st. Warszawie

 Przeciętne zatrudnienie w sektorze
przedsiębiorstw w kwietniu 2017 r. wyniosło
1031,1 tys. osób i było o 4,4% wyższe niż
przed rokiem.
 W końcu kwietnia 2017 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła
32271 osób i była o 18,3% mniejsza
niż przed rokiem, a stopa bezrobocia
ukształtowała się na poziomie 2,6%.

W końcu kwietnia 2017 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 32271
osób i była o 913 osób, tj. o 2,8% mniejsza niż w końcu marca 2017 r. oraz o 7243 osoby,
tj. o 18,3% mniejsza niż w analogicznym okresie 2016 r.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wyniosła 15998, co stanowiło 49,6% ogółu
bezrobotnych (przed miesiącem 49,5%, przed rokiem 48,3%) i 17,9% bezrobotnych kobiet
w województwie mazowieckim. W stosunku do marca 2017 r. liczba bezrobotnych kobiet
zmniejszyła się o 432 osoby, tj. o 2,6%, a w stosunku do kwietnia 2016 r. zmniejszyła się
o 3105 osób, tj. o 16,3%.
Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 2,6% (przed miesiącem 2,7%, a przed rokiem 3,3%), średnia w województwie mazowieckim kształtowała się na poziomie 6,7% (przed
miesiącem 7,0%, a przed rokiem 8,1%), natomiast w kraju na poziomie 7,7% (przed miesią-

 W końcu kwietnia 2017 r. liczba kobiet,
które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka wyniosła 3315, tj. 20,7% ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych kobiet.

cem 8,1%, a przed rokiem 9,4%).
W kwietniu 2017 r. w urzędach pracy zarejestrowano 3128 osób bezrobotnych (3932
w marcu 2017 r., a 4160 w kwietniu 2016 r.). Bezrobotni zarejestrowani stanowili 19,6% ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych w województwie.

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2017 r. wyniosło 5929,77 zł i było o 3,3%
wyższe niż w kwietniu 2016 r.

Liczba osób rejestrujących się po raz pierwszy wyniosła 914 (przed miesiącem 1179),
co stanowiło 29,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, którzy zarejestrowali się w kwietniu 2017 r. oraz 32,3% zarejestrowanych po raz pierwszy w województwie. Udział osób
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wśród bezrobotnych zarejestrowanych
w kwietniu 2017 r. wyniósł 4,8% (w województwie mazowieckim 5,1%), przed miesiącem

 Produkcja sprzedana przemysłu
(w cenach stałych) w kwietniu 2017 r. była
o 3,0% większa niż przed rokiem.

4,4%, a przed rokiem 4,0%.
W kwietniu 2017 r. wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych 4041 osób (4647 w marcu
2017 r., a 4825 w kwietniu 2016 r.), co stanowiło 16,8% wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych w województwie mazowieckim. Spośród wyrejestrowanych bezrobotnych 2012 osób

 Produkcja budowlano-montażowa

podjęło pracę. Ponadto 1259 osób utraciło status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia

(w cenach bieżących) w kwietniu 2017 r. była

gotowości do podjęcia pracy. Przyczyną skreślenia z ewidencji było również dobrowolne zre-

o 4,0% większa niż przed rokiem.

zygnowanie ze statusu bezrobotnego, rozpoczęcie szkolenia lub stażu, nabycie uprawnień do
zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nabycie praw emerytalnych lub rentowych i inne.

 Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżą-

Prawa do zasiłku nie posiadało 27587 osób, tj. 85,5% ogółu zarejestrowanych bezro-

cych) zrealizowana przez przedsiębiorstwa

botnych (przed rokiem 34282 osoby, tj. 86,8%). Natomiast 4684 bezrobotnych posiadało

handlowe i niehandlowe w kwietniu 2017 r.

prawo do zasiłku.

była o 2,2% większa niż w kwietniu 2016 r.

Do urzędów pracy zgłoszono w kwietniu 2017 r. 6718 ofert pracy, co stanowiło 32,9%
ofert pracy w województwie mazowieckim i w końcu tego miesiąca urzędy dysponowały
ofertami pracy dla 3580 osób. Na jedną ofertę pracy przypadało w końcu kwietnia 2017 r.

 Sprzedaż hurtowa (w cenach bieżących) w przedsiębiorstwach handlowych
w kwietniu 2017 r. była o 3,3% wyższa niż
przed rokiem.
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9 osób (przed miesiącem 8, a przed rokiem 11), a w województwie mazowieckim 16 osób (przed
miesiącem 14 osób, a przed rokiem 23) zarejestrowanych jako bezrobotne.

WYNAGRODZENIA
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu

Podstawowe dane o m.st. Warszawie

2017 r. wyniosło 5929,77 zł i było o 1,8% niższe w stosunku do marca 2017 r. i o 3,3% wyższe
niż w analogicznym okresie 2016 r.
W porównaniu z marcem 2017 r. spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano
w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 15,8%), zakwaterowanie i gastronomia (o 13,6%),

 Według wstępnych danych w okresie
styczeń—kwiecień 2017 r. oddano do
użytkowania 4903 mieszkania (o 31,2%
mniej niż w analogicznym okresie 2016 r.).

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 12,8%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5,5%).
Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 4,4%), transport i gospodarka magazynowa (o 4,1%), administrowanie i działalność wspierająca (o 3,7%), przemysł (o 2,2%), informacja i komunikacja (o 1,3%),
budownictwo (o 0,1%).

 Podmioty gospodarki narodowej a
ogółem

424195

w tym spółki handlowe

129564

w tym z udziałem kapitału
zagranicznego

29592

W stosunku do kwietnia 2016 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano
w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 10,8%), przemysł (o 10,1%), administrowanie i działalność wspierająca (o 9,2%), zakwaterowanie i gastronomia (o 9,0%), działalność związana

a W rejestrze REGON, bez osób prowadzących
gospodarstwa indywidualne w rolnictwie; stan
w końcu kwietnia.

z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 8,6%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 2,4%),
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 2,1%), transport i gospodarka magazynowa

***

(o 1,2%).
Natomiast spadek przeciętnego wynagrodzenia wystąpił w sekcjach budownictwo (o 3,8%)
oraz informacja i komunikacja (o 1,1%).

Prezentowane dane o pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach oraz o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO
WEDŁUG SEKCJI PKD W KWIETNIU 2017 R.

i budownictwa, a także o sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów — w ujęciu miesięcznym — dotyczą podmiotów gospodarczych,
w których liczba pracujących przekracza
9 osób.

W stosunku do obowiązującej klasyfikacji
PKD 2007 (Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007) dokonano dodatkowego
grupowania, ujmując pod pojęciem „Przemysł” sekcje: B — „Górnictwo i wydobywanie”, C — „Przetwórstwo przemysłowe”,
D — „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą
wodę” oraz E — „Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja”.
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Udostępnianie informacji
statystycznych
w US w Warszawie prowadzi
MAZOWIECKI OŚRODEK
BADAŃ REGIONALNYCH
Centrum Informacji Statystycznej
parter
tel./faks 22 846-78-32
tel. 22 464-23-20, 22 464-20-85
e-mail: informatoriumUSWAW@stat.gov.pl
Wyniki badań statystycznych statystyki
publicznej upowszechniane i udostępniane
są w formie:
informacji udzielanych bezpośrednio,
telefonicznie lub na piśmie;
indywidualnych zamówień;

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
Produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu 2017 r. wyniosła (w cenach bieżących)
8587,6 mln zł i była (w cenach stałych) większa w porównaniu z kwietniem 2016 r. o 3,0%.
W stosunku do kwietnia 2016 r. odnotowano wzrost produkcji sprzedanej w przetwórstwie
przemysłowym o 1,3%.
W okresie styczeń—kwiecień 2017 r. produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 38233,1 mln zł
(w cenach bieżących) i była (w cenach stałych) wyższa o 7,0% od osiągniętej w analogicznym
okresie 2016 r. W przetwórstwie przemysłowym odnotowano wzrost produkcji o 5,5%.
Wśród działów zaliczanych do przetwórstwa przemysłowego wzrost sprzedaży wystąpił
m.in.: w produkcji koksu i produktów raﬁnacji ropy naftowej (o 50,6%), produkcji komputerów,

 wydawnictw statystycznych
(np. miesięczników, kwartalników,
roczników i publikacji jednorazowych);

wyrobów elektronicznych i optycznych (o 32,9%), produkcji maszyn i urządzeń (o 24,4%),

krótkich wiadomości statystycznych
i komunikatów.
Interesanci mogą korzystać z usług Centrum
Informacji Statystycznej
w godz. 730 - 1800 w poniedziałki
w godz. 730 - 1530 od wtorku do piątku

z drewna, korka, słomy i wikliny (o 11,8%), produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych

w Urzędzie Statystycznym w Warszawie
i jego oddziałach.
Na miejscu w Centrum Informacji Statystycznej udostępniane są:

pojów (o 5,2%).

 bieżące komunikaty GUS i informacje
US o podstawowych wielkościach i wskaźnikach;
 publikacje US i GUS takie jak: roczniki statystyczne, biuletyny, publikacje branżowe,
zeszyty metodyczne, klasyﬁkacje itp.;
 informacje o nowościach wydawniczych
oraz planowanych do wydania publikacjach urzędów statystycznych i GUS.

w pozostałej produkcji wyrobów (o 20,4%), produkcji mebli (o 17,2%), produkcji wyrobów

(o 11,2%).
Spadek sprzedaży odnotowano m.in.: w produkcji odzieży (o 37,1%), produkcji wyrobów
tekstylnych (o 14,2%), produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 11,2%), produkcji na-

Wydajność pracy, w przemyśle mierzona wartością produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego, w okresie styczeń—kwiecień 2017 r. wyniosła 215,9 tys. zł (w cenach bieżących) i była
— licząc w cenach stałych — o 2,7% wyższa niż przed rokiem.

STRUKTURA PRODUKCJI SPRZEDANEJ BUDOWNICTWA
WEDŁUG DZIAŁÓW W KWIETNIU 2017 R. (ceny bieżące)

Informacje na temat publikacji
wydawanych przez urząd
uzyskamy w:
Centrum Informacji Statystycznej,
parter
tel. 22 464-23-20, 22 464-20-85
faks 22 846-78-32
oraz
w Centrach Informacji Statystycznej w:
Oddziale w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 1
tel. 23 672-53-12
Oddziale w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, ul. Insurekcyjna 3
tel. 29 760-78-50
Oddziale w Płocku
09-407 Płock, ul. Otolińska 21
tel. 24 366-50-37
Oddziale w Radomiu
26-610 Radom, ul. Planty 39/45
tel. 48 362-21-01 wew. 343, 344
Oddziale w Siedlcach
08-110 Siedlce,
ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21
tel. 25 632-57-67
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Produkcja sprzedana budownictwa w kwietniu 2017 r. wyniosła (w cenach bieżących)
2922,6 mln zł i w stosunku do marca 2017 r. była mniejsza o 3,4%, a w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zwiększyła się o 4,2%.
W okresie styczeń—kwiecień 2017 r. produkcja sprzedana budownictwa osiągnęła wartość 10662,1 mln zł, tj. o 6,6% większą niż w analogicznym okresie 2016 r.

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO (dok.)
Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2017 r. ukształtowała się na poziomie 803,1 mln zł
(w cenach bieżących) i stanowiła 27,5% produkcji sprzedanej budownictwa.
W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się
o 4,7%, a w porównaniu z kwietniem 2016 r. zwiększyła się o 4,0%.
W okresie styczeń—kwiecień 2017 r. produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się
na poziomie 2656,2 mln zł i stanowiła 24,9% produkcji sprzedanej budownictwa (przed rokiem
24,9%). W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku produkcja budowlano-montażowa była większa o 6,5%.
Wzrost produkcji w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. wystapił w podmiotach zaj-

Publikacje
Urzędu Statystycznego w Warszawie
przewidziane do wydania w 2017 r.
Roczniki statystyczne
Rocznik Statystyczny Województwa
Mazowieckiego 2017
książka............................................ 28,00
CD-ROM ......................................... 15,00
Województwo Mazowieckie 2017
– Podregiony, Powiaty, Gminy
książka.............................................28,00
CD-ROM ..........................................15,00

mujących się budową budynków (o 18,1%), w jednostkach zajmujących się budową obiektów
inżynierii lądowej i wodnej (o 1,2%). Natomiast spadek produkcji odnotowano w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 2,5%).
Wydajność pracy, mierzona produkcją na 1 zatrudnionego w budownictwie, w kwietniu 2017 r.
wyniosła 57,9 tys. zł i była o 4,3% niższa niż przed miesiącem i o 2,4% większa niż w kwietniu 2016 r.

HANDEL
Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe
w kwietniu 2017 r. (w cenach bieżących) była o 3,1% mniejsza niż w marcu 2017 r. oraz
o 2,2% wyższa w odniesieniu do kwietnia 2016 r.

Rocznik Statystyczny Warszawy 2017
książka.............................................25,00
CD-ROM ..........................................15,00
Informacje i opracowania statystyczne
Biuletyn Statystyczny Województwa
Mazowieckiego (kwartalnik)............. Internet
Przegląd Statystyczny Warszawy
(kwartalnik) ..........................................15,00
Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa mazowieckiego w 2016 r.
książka.............................................15,00

W porównaniu z marcem 2017 r. mniejsza była m.in. sprzedaż w grupach: „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 17,6%), „pozostałe” (o 15,2%), „paliwa stałe, ciekłe i gazowe”
(o 2,7%), „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 0,9%).

Panorama dzielnic Warszawy w 2016 r.
książka.............................................25,00
CD-ROM ..........................................15,00

Natomiast większa była sprzedaż m.in. w grupach: „tekstylia, odzież, obuwie” (o 7,7%),
„pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” oraz „żywność, napoje
i wyroby tytoniowe” (po 4,0%), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych

Ludność, ruch naturalny i migracje
w województwie mazowieckim w 2016 r.
książka.............................................18,00
CD-ROM ..........................................15,00

sklepach” (o 2,6%).
W stosunku do kwietnia 2016 r. większa była m.in. sprzedaż: paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 18,0%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 11,8%); mebli, RTV, AGD
(o 1,2%).
Natomiast mniejsza niż przed rokiem była sprzedaż m.in.: pojazdów samochodowych,
motocykli, części (o 9,8%); pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach
(o 2,8%); tekstyliów, odzieży, obuwia (o 1,7%); prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 1,2%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 0,5%).
W okresie styczeń—kwiecień 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 5,9%.

Rynek pracy w województwie
mazowieckim w 2016 r.
książka.............................................18,00
CD-ROM ..........................................15,00
Portret województwa mazowieckiego
w 2016 r.
książka............................................20,00
CD-ROM .........................................15,00
Statystyka gmin i powiatów województwa
mazowieckiego 2010 i 2015
CD-ROM .........................................15,00
Internet

Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych w kwietniu 2017 r. (w cenach bieżących) była mniejsza o 17,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o 3,3% wyższa
w odniesieniu do kwietnia 2016 r., a w przedsiębiorstwach hurtowych była odpowiednio niższa
o 17,9% i większa o 1,8%.
W okresie styczeń—kwiecień 2017 r. przedsiębiorstwa handlowe zrealizowały sprzedaż

Rolnictwo województwa mazowieckiego na
tle kraju i pozostałych województw w 2016 r.
Internet
Obszar Metropolitalny Warszawy w 2016 r.
książka............................................25,00
CD-ROM .........................................15,00

hurtową o 11,6% większą niż przed rokiem, natomiast przedsiębiorstwa hurtowe wyższą
o 8,8%.
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Opracowania sygnalne przewidziane

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

do wydania w 2017 r.

Według wstępnych danych1, w Warszawie w okresie styczeń—kwiecień 2017 r. oddano do użytkowania 4903 mieszkania (o 31,2% mniej niż w analogicznym okresie 2016 r.),
a w województwie mazowieckim 10848 mieszkań, tj. o 9,4% mniej niż w okresie styczeń—

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. —kwiecień 2016 r. Spadek liczby oddanych mieszkań odnotowano w budownictwie spółdzielStatystyka Warszawy.

czym ze 198 do 118 mieszkań, tj. o 40,4% mniej oraz w budownictwie przeznaczonym na
sprzedaż lub wynajem z 6618 do 4316 mieszkań, tj. o 34,8% mniej. Natomiast wzrost nastapił

Wybrane dane o podregionach
województwa mazowieckiego
(IV kw. 2016 r.)

w budownictwie indywidualnym z 315 do 415 mieszkań, tj. o 31,7% więcej. Ponadto w okresie
styczeń—kwiecień 2017 r. oddano do użytkowania 54 mieszkania komunalne.

Podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON w województwie
mazowieckim. Stan na koniec 2016 r.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA
(analogiczny okres 2010=100)

Aktywność ekonomiczna ludności
w województwie mazowieckim.
(IV kw. 2016 r., I, II, III kw. 2017 r.)
Turystyka w województwie mazowieckim
w 2016 r.
Stan i ruch naturalny ludności
w województwie mazowieckim w 2016 r.
Rolnictwo w województwie mazowieckim
w 2016 r.
Budownictwo mieszkaniowe
w województwie mazowieckim w 2016 r.
Ochrona zdrowia w województwie
mazowieckim w 2016 r.
Funkcjonowanie pieczy zastępczej,
placówek wsparcia dziennego oraz
zakładów stacjonarnych pomocy
społecznej w województwie mazowieckim
w 2016 r.
Budżety gospodarstw domowych
w województwie mazowieckim w 2016 r.
Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim
w 2016 r.
Zasoby mieszkaniowe w województwie
mazowieckim w 2016 r.
Produkt krajowy brutto w województwie
mazowieckim w latach 2010 i 2015.

W okresie styczeń—kwiecień 2017 r. rozpoczęto budowę 4215 mieszkań (o 39,7% mniej
niż w analogicznym okresie 2016 r.), z czego: 4051 w budownictwie realizowanym na sprzedaż lub wynajem, 164 w budownictwie indywidualnym.
W okresie styczeń—kwiecień 2017 r. liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dla których dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wyniosła 9316
(o 25,5% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r.), w tym 513 mieszkań, tj. o 9,4% więcej
niż analogicznym okresie 2016 r. w budynkach realizowanych przez inwestorów indywidualnych.
Przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń—
—kwiecień 2017 r. wyniosła 60,3 m2 i zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu
2016 r. o 1,3 m2. W budownictwie indywidualnym przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wyniosła — 94,5 m2 (o 71,2 m2 mniej niż w analogicznym okresie 2016 r.), w budownictwie
przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem — 57,3 m2 (o 3,6 m2 więcej), w budownictwie spółdzielczym — 55,4 m2 (o 10,8 m2 mniej), w budownictwie komunalnym — 41,1 m2.

1
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Dane meldunkowe.

