
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

09.04.2019 r. Mieszkania w miastach powiatowych na Podkarpaciu 
 

W dwóch miastach na prawach powiatu - w Rzeszowie 
i Krośnie - w 2018 roku oddano do użytkowania mniej 
mieszkań niż rok wcześniej. Natomiast wzrost 
nastapił w Tarnobrzegu i Przemyślu. Z kolei tylko 
w Przemyślu rozpoczęto budowę większej liczby 
mieszkań w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem. 

 

 

Rzeszów 

W 2018 roku w Rzeszowie oddano do użytkowania 2307 mieszkań tj. o 292 mieszkania mniej 
niż w 2017 roku. Rozpoczęto budowę 3139 mieszkań (o 437 mniej w porównaniu z 2017 
rokiem). Na 3048 mieszkań wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia 
z projektem budowlanym (w 2017 roku pozwoleń lub zgłoszeń wydano o 729 więcej). 

Krosno 

W mieście w ub. roku oddano do użytkowania 48 mieszkań, o 140 mniej niż w 2017 roku. 
Rozpoczęto budowę 112 mieszkań – ponad dwukrotnie mniej w porównaniu z 2017 rokiem. 
W Krośnie w 2018 roku na 140 mieszkań wydano pozwolenia na budowę lub dokonano 
zgłoszenia z projektem budowlanym (o 191 mniej niż rok wcześniej). 

Przemyśl  

W 2018 roku w Przemyślu oddano do użytkowania 186 mieszkań, blisko dwukrotnie więcej niż 
rok wcześniej (w 2017 roku oddano 97 mieszkań). Rozpoczęto budowę 206 mieszkań, o 49 
więcej niż rok wcześniej. W 2018 roku na 167 mieszkań wydano pozwolenia na budowę lub 
dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. 

Tarnobrzeg  

W Tarnobrzegu w 2018 roku oddano do użytkowania 131 mieszkań, o 63 więcej w porównaniu 
z 2017 rokiem. Rozpoczęto budowę 98 mieszkań (o 66 mniej niż rok wcześniej). Natomiast 
mieszkań, na które wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem 
budowlanym było 146, o 30 więcej niż w 2017 roku.  

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  
Marek Tomczyk 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 
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Z wszystkich mieszkań odda-
nych do użytkowania w 2018 
roku na Podkarpaciu, 34,4% 
stanowiły te oddane w mia-
stach na prawach powiatu 

11,2% 
Spadek liczby mieszkań odda-
nych do użytkowania w Rze-
szowie r/r 


