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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
  większość oddanych głosów
**II Procedura współpracy (drugie czytanie)

 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego spisów powszechnych ludności i mieszkań
(COM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0069)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0078/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 
Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 2 preambuły

(2) Okresowe dane statystyczne na temat 
ludności oraz charakterystyka rodzinna, 
społeczna, gospodarcza i mieszkaniowa 
poszczególnych osób, są niezbędne do 
badania i definiowania polityk 
regionalnych i społecznych mających 
wpływ na poszczególne sektory 
Wspólnoty.

(2) Okresowe dane statystyczne na temat 
ludności oraz charakterystyka rodzinna, 
społeczna, gospodarcza i mieszkaniowa 
poszczególnych osób, są niezbędne do 
badania i definiowania polityk 
regionalnych i społecznych mających 
wpływ na poszczególne sektory 
Wspólnoty. W szczególności potrzebne jest 
gromadzenie dokładnych danych 
dotyczących warunków mieszkaniowych w 
celu wsparcia różnych działań Wspólnoty, 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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takich jak  wsparcie integracji społecznej 
lub monitorowanie spójności społecznej 
na poziomie regionalnym, czy też ochrona 
środowiska naturalnego i rozwój 
wydajności energetycznej;

Poprawka 2
Punkt 8 preambuły

(8) W szczególności należy przyznać 
Komisji uprawnienia do określenia 
warunków przyjmowania definicji, 
wskazywania przyszłych lat referencyjnych 
oraz przyjmowania programu danych i 
metadanych statystycznych. Ponieważ 
środki te mają zasięg ogólny i mają na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszego rozporządzenia, środki te 
powinny zostać przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 5a decyzji Rady 
1999/468/WE.

(8) W szczególności należy przyznać 
Komisji uprawnienia do określenia 
warunków wskazywania kolejnych lat 
referencyjnych oraz przyjmowania 
programu danych i metadanych 
statystycznych.  Ponieważ środki te mają 
zasięg ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, środki te powinny zostać 
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a 
decyzji Rady 1999/468/WE.

Poprawka 3
Artykuł 2 ustęp 1 litera a)

a) „ludność” oznacza ludność kraju i 
regionu, w miejscu zamieszkania, w dniu 
referencyjnym, o którym mowa w art. 5 
ust. 2;

a) „ludność” oznacza ludność kraju i 
regionu, w miejscu zamieszkania, w dniu 
referencyjnym, o którym mowa w art. 5 
ust. 1;

Poprawka 4
Artykuł 2 ustęp 1 litera b)

b) „mieszkania” oznaczają mieszkania i 
budynki, jak również stosunek między 
ludnością a pomieszczeniami 
mieszkalnymi na poziomie krajowym i 
regionalnym, w dniu referencyjnym. 
„Budynki” oznaczają budynki, w których 
rzeczywiście lub potencjalnie znajdują się 
mieszkania;

b) „mieszkania” oznaczają pomieszczenia 
mieszkalne i budynki, jak też 
pomieszkiwanie i stosunek między 
ludnością a pomieszczeniami 
mieszkalnymi na poziomie krajowym i 
regionalnym, w dniu referencyjnym.  
„Budynki” oznaczają budynki stałe, w 
których znajdują się pomieszczenia 
mieszkalne zaprojektowane jako takie lub 
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konwencjonalne mieszkania 
zarezerwowane do użytku sezonowego lub 
wtórnego albo niezamieszkałe;

Poprawka 5
Artykuł 2 ustęp 1 litera d)

d) „dzień referencyjny” oznacza datę, do 
której odnoszą się dane dotyczące 
poszczególnych państw członkowskich, 
zgodnie z art. 5 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia;

d) „dzień referencyjny” oznacza datę, do 
której odnoszą się dane dotyczące 
poszczególnych państw członkowskich, 
zgodnie z art. 5 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia;

Poprawka 6
Artykuł 2 ustęp 1 litera h)

h) „mikrodane przetworzone w celu 
zachowania anonimowości” oznaczają 
indywidualne dane statystyczne 
zmodyfikowane w celu zminimalizowania, 
zgodnie z najlepszymi obecnie 
standardami praktyki, ryzyka identyfikacji 
jednostek statystycznych, do których się 
one odnoszą,

skreślona

Poprawka 7
Artykuł 2 ustęp 2

2. Komisja może, w razie konieczności, 
dostosować definicje, o których mowa w 
ust. 1, zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 7 ust. 3.

skreślony

Poprawka 8
Artykuł 3

Państwa członkowskie przedkładają 
Komisji (Eurostatowi) dane na temat 
ludności i mieszkań obejmujące określoną 
charakterystykę demograficzną, społeczną, 
gospodarczą i mieszkaniową

Państwa członkowskie przedkładają 
Komisji (Eurostatowi) dane na temat 
ludności obejmujące określoną 
charakterystykę demograficzną, społeczną 
i gospodarczą osób, rodzin i gospodarstw 
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poszczególnych osób, rodzin, gospodarstw 
domowych, mieszkań i budynków na 
poziomie krajowym i regionalnym, 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia.

domowych, jak też mieszkań na poziomie 
krajowym i regionalnym, zgodnie z 
załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 9
Artykuł 4 nagłówek

Źródła i jakość danych Źródła danych

Poprawka 10
Artykuł 4 ustęp 1 litera (e a) (nowa)

(ea) kombinacji spisu powszechnego w 
oparciu o dane z ewidencji z badaniami 
próby oraz tradycyjnego spisu 
powszechnego;

Poprawka 11
Artykuł 4 ustęp 2

2. Państwa członkowskie gwarantują, że 
źródła danych oraz metodologia 
zastosowane w celu spełnienia wymogów 
niniejszego rozporządzenia odpowiadają, 
w największym możliwym stopniu, 
podstawowym właściwościom spisów 
powszechnych ludności i mieszkań, 
określonym w art. 2 ust. 1.

2. Państwa członkowskie gwarantują, że 
źródła danych oraz metodologia 
zastosowane w celu spełnienia wymogów 
niniejszego rozporządzenia odpowiadają, 
w największym możliwym stopniu, 
podstawowym właściwościom spisów 
powszechnych ludności i mieszkań, 
określonym w art. 2 ust. 1 lit. g).

Poprawka 12
Artykuł 4 ustęp 3

3. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do zapewnienia 
jakości przekazywanych danych i 
metadanych. Komisja (Eurostat), we 
współpracy z właściwymi organami 
państw członkowskich i organizacjami 
międzynarodowymi, udostępnia zalecenia 

skreślony



PR\666905PL.doc 9/18 PE 388.663v01-00

PL

metodologiczne i wymogi mające na celu 
zagwarantowanie jakości uzyskanych 
danych i metadanych, w szczególności 
zalecenia Konferencji Statystyków 
Europejskich dotyczące przeprowadzania 
spisów powszechnych ludności i mieszkań.

Poprawka 13
Artykuł 4 ustęp 4

4. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji (Eurostatowi) sprawozdanie, w 
którym wskazują wykorzystane źródła 
danych, powody, dla których wybrano te 
właśnie źródła oraz skutki, jakie wybrane 
źródła danych wywarły na jakość danych 
statystycznych (sprawozdanie na temat 
jakości). W tym kontekście państwa 
członkowskie informują o tym, w jakim 
stopniu wybrane źródła danych i 
metodologia odpowiadają podstawowym 
cechom spisów powszechnych ludności i 
mieszkań, określonym w art. 2 ust. 1.

skreślony

Poprawka 14
Artykuł 4 ustęp 5

5. Państwa członkowskie informują 
bezzwłocznie Komisję (Eurostat) o 
wszelkich rewizjach i korektach 
dokonanych w danych statystycznych 
przekazywanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia, jak również o wszelkich 
zmianach w zastosowanych metodach i 
źródłach danych.

5. Państwa członkowskie informują 
Komisję (Eurostat) o wszelkich rewizjach i 
korektach dokonanych w danych 
statystycznych przekazywanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia, jak również o 
wszelkich zmianach w zastosowanych 
metodach i źródłach danych, nie później 
niż miesiąc przed publikacją danych.

Poprawka 15
Artykuł 4 ustęp 6

6. Komisja określa treść sprawozdania na 
temat jakości oraz kryteria dotyczące 
jakości przy tworzeniu i 
rozpowszechnianiu danych zgodnie z 

skreślony
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procedurą, o której mowa w art. 7 ust. 3.

Poprawka 16
Artykuł 5 ustęp 1

1. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji (Eurostatowi) zatwierdzone dane i 
metadane, określone w niniejszym 
rozporządzeniu, co do zasady na początku 
każdego dziesięciolecia. 

1. Wszystkie państwa członkowskie 
określają dzień, do którego odnoszą się 
ich dane (dzień referencyjny). Dzień 
referencyjny przypada na rok określony 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
(rok referencyjny). Pierwszym rokiem 
referencyjnym jest 2011 r. Komisja ustala 
następne lata referencyjne zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 7 ust. 3. 
Lata referencyjne przypadają mniej więcej 
na początek każdej dekady. 

Poprawka 17
Artykuł 5 ustęp 2

2. Każde państwo członkowskie określa 
datę, do której odnoszą się jego dane 
(dzień referencyjny). Dzień referencyjny 
powinien przypadać w roku określonym 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
(rok referencyjny). Pierwszym rokiem 
referencyjnym będzie rok 2011. Komisja 
określa kolejne lata referencyjne zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 7 ust. 3.

2. Państwa członkowskie dostarczają 
Komisji (Eurostatowi) ostateczne 
zatwierdzone dane i metadane zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem w ciągu 27 
miesięcy od końca roku referencyjnego.

Poprawka 18
Artykuł 5 ustęp 3

3. Dane są przekazywane w terminie 24 
miesięcy od końca roku referencyjnego.

skreślony

Poprawka 19
Artykuł 5 ustęp 4

4. Komisja przyjmuje program dotyczący 
danych i metadanych statystycznych, które 
należy przedłożyć, aby spełnić wymogi 

4. Komisja przyjmuje program dotyczący 
danych i metadanych statystycznych, które 
należy przedłożyć, aby spełnić wymogi 
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gromadzenia danych, zgodnie z procedurą 
zawartą w art. 7 ust. 3. Tematy objęte 
niniejszym rozporządzeniem w 
odniesieniu do konkretnego poziomu 
geograficznego nie mogą wykraczać poza 
tematy wyliczone w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu 
do tego samego poziomu geograficznego.

niniejszego rozporządzenia, zgodnie z 
procedurą zawartą w art. 7 ust. 3. 

Poprawka 20
Artykuł 5 ustęp 4 a (nowy)

4a. Komisja przyjmuje, zgodnie z 
postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia, techniczne specyfikacje 
zagadnień jak też ich analiz, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 7 ust. 2. 

Poprawka 21
Artykuł 5 ustęp 5

5. Program dotyczący danych 
statystycznych może obejmować, oprócz 
zagregowanych danych (w formie tabel), 
również próbę mikrodanych 
przetworzonych w celu zachowania 
anonimowości.

skreślony

Poprawka 22
Artykuł 5 ustęp 7

7. W przypadku rewizji lub korekt, zgodnie 
z art. 4 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, 
państwa członkowskie przekazują 
bezzwłocznie Komisji (Eurostatowi) 
zmienione dane.

7. W przypadku rewizji lub korekt, zgodnie 
z art. 4 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
(Eurostatowi) zmienione dane nie później 
niż w dniu ich publikacji.

Poprawka 23
Artykuł 5 a (nowy)

Artykuł 5a
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Ocena jakości
1. Do celów niniejszego rozporządzenia 
stosuje się następujące kryteria oceny 
przekazywanych danych:
- "Relewancja" odnosi się do stopnia, w 
którym statystyki odpowiadają aktualnym 
i możliwym  przyszłym potrzebom 
użytkowników;
- "Dokładność" odnosi się do zbieżności 
ocen szacunkowych i nieznanych 
prawdziwych wartości;  
- "Aktualność" i "punktualność" odnoszą 
się do upływu czasu pomiędzy okresem 
referencyjnym i udostępnieniem wyników;
- "Dostępność" i "jasność" odnoszą się 
do warunków i rozwiązań, na podstawie 
których użytkownicy mogą otrzymać, 
wykorzystać i interpretować dane;
- "Porównywalność" odnosi się do 
mierzenia  wpływu różnic pomiędzy 
stosowanymi podejściami statystycznymi i 
metodami oraz procedurami oceny w 
przypadku porównywania statystyk 
dotyczących obszarów geograficznych, 
sektorów, lub okresów czasu;
- "Spójność" odnosi się do adekwatności 
danych umożliwiającej ich wiarygodne 
zestawienie na różne sposoby i przez 
różnych użytkowników.
2. Państwa członkowskie przedkładają 
Komisji (Eurostatowi) sprawozdanie 
dotyczące jakości przekazanych danych. 
W tym kontekście państwa członkowskie 
informują o stopniu, w którym wybrane 
źródła danych i metodologia odpowiadają 
podstawowym właściwościom spisów 
powszechnych ludności i mieszkań 
określonym w art. 2 lit. g).
3. Podczas stosowania kryteriów jakości w 
odniesieniu do danych objętych 
niniejszym rozporządzeniem i  ustalonych 
w ust. 1, ustalenia dotyczące struktury 
sprawozdań w sprawie jakości określane 
są zgodnie z procedurą, o której mowa w 
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art. 7 ust. 2. Komisja (Eurostat) ocenia 
jakość przekazanych danych.
4. Komisja (Eurostat), we współpracy z 
odpowiednimi władzami państw 
członkowskich, dostarcza 
metodologicznych zaleceń mających na 
celu zapewnienie jakości produkowanych 
danych i metadanych, respektując w 
szczególności zalecenia konferencji na 
temat zaleceń europejskich statystyków 
odnośnie do spisów powszechnych 
ludności i mieszkań. 

Poprawka 24
Artykuł 6 ustęp 1 litera (-a) (nowa)

(-a) specyfikacje techniczne zagadnień 
zgodnie z wymogami niniejszego 
rozporządzenia jak też ich analizy, o 
których mowa w art. 5 ust. 4a;

Poprawka 25
Artykuł 6 ustęp 1 litera (a a) (nowa)

(aa) uzgodnienia dotyczące sprawozdań 
na temat jakości i ich struktura, zgodnie z 
postanowieniami art. 5a ust. 3. 

Poprawka 26
Artykuł 6 ustęp 2 litera a)

a) dostosowanie definicji, zgodnie z art. 2 
ust. 2;

skreślona

Poprawka 27
Artykuł 6 ustęp 2 litera b)

b) określenie treści sprawozdania na 
temat jakości, zgodnie z art. 4 ust. 6;

skreślona
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Poprawka 28
Artykuł 6 ustęp 2 litera c)

c) określenie kryteriów jakościowych, 
zgodnie z art. 4 ust. 6;

skreślona

Poprawka 29
Artykuł 6 ustęp 2 litera d)

d) określenie lat referencyjnych, zgodnie z 
art. 5 ust. 2;

d) określenie lat referencyjnych, zgodnie z 
art. 5 ust. 1;

Poprawka 30
Artykuł 6 ustęp 3

3. Należy kierować się zasadą mówiącą, iż 
korzyści z aktualizacji muszą przewyższać 
jej koszty, a także zasadą nakazującą 
utrzymanie dodatkowych kosztów i 
obciążeń w rozsądnych granicach.

3. Należy kierować się zasadą mówiącą, iż 
korzyści z podjętych działań muszą 
przewyższać ich koszty, a także zasadą 
nakazującą utrzymanie dodatkowych 
kosztów i obciążeń w rozsądnych 
granicach.

Poprawka 31
Załącznik sekcja 1.2.1 tiret 13

- Czy osoba kiedykolwiek mieszkała za 
granicą oraz rok powrotu do kraju

- Czy osoba kiedykolwiek mieszkała za 
granicą oraz rok powrotu do kraju (r. 1980 
i lata poźniejsze)

Poprawka 32
Załącznik sekcja 1.3

1.3 Tematy zalecane dla poziomów 
geograficznych:
Poziom krajowy, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 
3, LAU 2

1.3.1 Zaleca się państwom 
członkowskim przedstawienie informacji 
dotyczących wszystkich tematów 
obowiązkowych dla poziomu regionalnego 
NUTS 2, również w odniesieniu do 
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niższych poziomów regionalnych, aż do 
możliwie najniższego.

1.3.2 Tematy niepochodne
- Lokalizacja szkoły, uczelni lub 
uniwersytetu
- Sposób dojazdu do pracy
- Sposób dojazdu do szkoły, uczelni lub 
uniwersytetu
- Odległość do miejsca pracy i czas 
podróży
- Odległość do szkoły, uczelni lub 
uniwersytetu i czas podróży
- Stan cywilny faktyczny
- Łączna liczba dzieci, które urodziły się 
żywe
- Data(-y) zawarcia cywilnego związku(-
ów) małżeńskiego(-ich) przez kobiety, 
które zawarły już związek małżeński: (i) 
pierwszy związek małżeński oraz (ii) 
obecny związek małżeński
- Data(-y) rozpoczęcia związku(-ów) 
partnerskiego(-ich) kobiet, które były już 
w związku konsensualnym: (i) pierwszy 
związek konsensualny oraz (ii) obecny 
związek konsensualny
- Stała aktywność ekonomiczna
- Osoby świadczące nieodpłatne usługi, 
wolontariusze
- Sektor instytucjonalny
- Zatrudnienie nieformalne
- Rodzaj miejsca pracy,
- Czas pracy
- Niedostateczne zatrudnienie pod 
względem czasowym
- Okres pozostawania bez pracy
- Liczba osób zatrudnionych przez 
pracodawcę
- Główne źródło utrzymania
- Dochód
- Kwalifikacje
- Kierunek wykształcenia
- Uczęszczanie do szkoły
- Umiejętność czytania i pisania
- Umiejętność obsługi komputera
- Kraj poprzedniego miejsca zamieszkania 
za granicą
- Łączny okres zamieszkania w kraju
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- Miejsce zamieszkania na pięć lat przed 
spisem powszechnym
- Powód migracji
- Kraj urodzenia rodziców
- Uzyskanie obywatelstwa
- Przynależność etniczna
- Język
- Religia
- Niepełnosprawność
- Samodzielne lub wspólne 
zamieszkiwanie
- Czynsz
- Dobra trwałego użytku posiadane przez 
gospodarstwo domowe
- Liczba samochodów użytkowanych przez 
gospodarstwo domowe
- Dostęp do parkingu samochodowego
- Łącze telefoniczne i internetowe
- Własna produkcja rolna (na poziomie 
gospodarstwa)
- Charakterystyka wszystkich rodzajów 
pracy w rolnictwie wykonywanej w 
poprzednim roku (na poziomie 
indywidualnym)

1.3.3 Tematy pochodne
- Obszary miejskie i wiejskie
- Grupy społeczno-ekonomiczne
- Osoby o pochodzeniu obcym/krajowym
- Grupy ludności związane z migracją 
międzynarodową
- Ludność pochodząca ze środowiska 
uchodźców
- Przesiedleńcy wewnętrzni
- Osoby będące w związku z osobą tej 
samej płci
- Pozycja osoby w rodzinie rozszerzonej
- Typ rodziny zrekonstruowanej
- Typ rodziny rozszerzonej
- Skład pokoleniowy gospodarstw 
domowych

Poprawka 33
Załącznik sekcja 2.3 
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2.3 Tematy zalecane dla poziomów 
geograficznych: 
Poziom krajowy, NUTS 1, NUTS 2, NUTS 
3, LAU 2

2.3.1 Zaleca się państwom 
członkowskim przedstawienie informacji 
dotyczących wszystkich tematów 
obowiązkowych dla poziomu regionalnego 
NUTS 2, również w odniesieniu do 
niższych poziomów regionalnych, aż do 
możliwie najniższego.

2.3.2 Tematy niepochodne
- Dostępność i charakterystyka drugiego 
mieszkania, mieszkania sezonowego i 
niezamieszkanego mieszkania
- Liczba rodzin zajmujących mieszkanie
- Typy izb
- Dostępność ciepłej wody
- Ogrzewanie wody sanitarnej
- Typ kanalizacji
- Kuchnia
- Urządzenia kuchenne
- Źródła energii wykorzystywanej do 
ogrzewania
- Izolacja cieplna mieszkania
- Dostęp do energii elektryczności
- Wytwarzanie energii elektrycznej
- Gaz z sieci
- Klimatyzacja
- Wentylacja
- Usytuowanie mieszkania w budynku
- Dostęp do mieszkania
- Winda
- Mieszkania według liczby pięter w 
budynku
- Mieszkania według materiałów, z 
których wykonano określone części 
budynku, w którym znajdują się 
mieszkania
- Mieszkania według stanu remontowego 
budynku
- Segregacja śmieci w gospodarstwie 
domowym
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