
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

09.07.2019 r. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 
 

Na Podkarpaciu w 2018 roku wzrosła długość zarówno 
sieci kanalizacyjnej, jak i wodociągowej. Zwiększyła 
się również liczba czynnych przyłączy wodociągowych 
do budynków mieszkalnych. Nieznacznie wzrosło 
także zużycie wody na jednego mieszkańca. 

W 2018 roku długość wodociągowej sieci rozdzielczej 
wynosiła 15,5 tys. km. Funkcjonowało 338,4 tys. sztuk 
przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania.  

Zużycie wody w gospodarstwach domowych wyniosło 
49,7 tys. dam3  (1 dam3 = 1000 m3). Na jednego mieszkańca województwa podkarpackiego 
przypadało 23,3 m3 zużycia wody w ciągu roku. 

Długość sieci kanalizacyjnej w 2018 roku na Podkarpaciu wynosiła 17,1 tys. km. Zanotowano 
291,9 tys. przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. 
Odprowadzono 56,5 tys. dam3 ścieków. 

W 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem długość sieci wodociągowej na Podkarpaciu 
wzrosła o 365,8 km, a sieci kanalizacyjnej o 442,2 km. Zwiększyła się także w opisywanym 
czasie liczba przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania (o 8,9 tys.) oraz liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych 
(o 10,9 tys.). 

Ogólne zużycie wody wzrosło w tym okresie o 1,9 tys. dam3, a w gospodarstwach domowych 
o 1,0 dam3. Zużycie wody na jednego mieszkańca zwiększyło się o 0,4 m3. 

 

   

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 
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Zdolność produkcyjna czyn-
nych urządzeń ujęć wody na 
Podkarpaciu wynosiła w 2018 
roku 527,6 tys. m3 na dobę 

3,9% 
Wzrost liczby przyłączy kanali-
zacyjnych do budynków miesz-
kalnych i zbiorowego zamiesz-
kania na Podkarpaciu w 2018 
roku r/r 


