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Wydawnictwa GUS — marzec 2015 r. 

 
 Z marcowej oferty wydawniczej GUS warto 
zwrócić uwagę na pozycję cykliczną „Wykaz iden-
tyfikatorów i nazw jednostek podziału teryto-
rialnego kraju. Podział terytorialny z dnia 
01.01.2015 r.”. 
 Publikacja ta, ukazująca się co 5 lat w serii ze-
szytów metodycznych i klasyfikacji, zawiera naj-
bardziej aktualny wykaz jednostek podziału teryto-
rialnego Polski, uwzględniający zmiany w podziale 
terytorialnym dokonane na podstawie rozporządzeń 
Rady Ministrów w okresie od 02.01.1999 r. do 
01.01.2015 r. 
 Opracowanie o charakterze tabelarycznym skła-
da się z uwag metodycznych, w których przybliżo-
no czytelnikom podstawowe zasady budowy i ak-

tualizacji identyfikatora jednostek podziału terytorialnego, a także jego zastoso-
wanie. W dalszej części publikacji zamieszczono zestawienie liczby jednostek 
podziału terytorialnego, wykaz identyfikatorów, nazw województw oraz nazw 
jednostek podziału terytorialnego kraju. W opracowaniu, jako odrębne pozycje 
wchodzące w skład jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju, ujęto 
dzielnice m.st. Warszawy oraz delegatury (dawne dzielnice) miast: Kraków, 
Łódź, Poznań i Wrocław, a także miasta i obszary wiejskie wchodzące w skład 
gmin miejsko-wiejskich. Zamieszczone w wykazie identyfikatory jednostek 
podziału terytorialnego zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowa-
dzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 
terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, obowiązującego od 1 stycznia 
1999 r. Podobnie jak w poprzedniej edycji, oprócz wykazu jednostek podziału 
terytorialnego w układzie województw, w publikacji zawarto także aneks alfabe-
tyczny powiatów, miast na prawach powiatu, gmin i ich części oraz miast. 
 Publikacja została wydana w formie tradycyjnej w wersji polsko-angielskiej, 
dostępna jest również na płycie CD oraz na stronie internetowej Urzędu.  
 
 W marcu br. ukazały się również: „Biuletyn Statystyczny nr 2/2015”, „Bu-
downictwo mieszkaniowe. I—IV kwartał 2014 r.”, „Ceny w gospodarce 
narodowej. Luty 2015 r.”, „Ceny robót budowlano-montażowych i obiek-
tów budowlanych — styczeń 2015 r.”, „Informacja o sytuacji społeczno- 
-gospodarczej kraju w lutym 2015 r.”, „Obrót nieruchomościami w 2013 r.”, 
„Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych II 2015 r.” oraz „Wia-
domości Statystyczne Nr 3. Marzec 2015 r.”. 
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